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สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ

บริษัทเอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และกลุ!มบริษัทในเครือประกอบธุรกิจรานอาหาร กาแฟ และเครื่องดื่ม
รานจําหน!ายผลิตภัณฑเบเกอรี่ และอาหารสําเร็จรูปต!างๆ พรอมทั้งเป3นผูผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ภายใตชื่อ เอส แอนด พี
ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินธุรกิจ ประเภทผลิตภัณฑสินคาและบริการ และโครงสรางกลุ!ม บริษัท เอส แอนด พี ดังต!อไปนี้
1.1

กลุมธุรกิจที่ดําเนินการโดย บริษัท เอส แอนด' พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

1.1.1 ธุรกิจร+านอาหารและร+านเบเกอรี่ในประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรานอาหารและรานเบเกอรี่ที่ดําเนินการอยู!ภายใตการดําเนินการของ เอส แอนด
พี รวม 446 สาขา ถือเป3นช!องทางจัดจําหน!ายที่สําคัญและทํารายไดหลักของบริษัท ซึ่งบริษัทไดวางตําแหน!งผลิตภัณฑและ
บริการของรานแยกตามกลุ!มลูกคาเปAาหมายโดยแต!ละรานมีความโดดเด!นเฉพาะตัวที่แตกต!างกัน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถเขาถึง
และครอบคลุมกลุ!มลูกคาเปAาหมายอย!างทั่วถึง อาทิ รานอาหารและรานเบเกอรี่ เอส แอนด พี มุ!งเนนกลุ!มลูกคาในวงกวาง
(Mass Customization)ในขณะที่รานอาหารแบรนดอื่นมุ!งเนนกลุ!มลูกคาที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Specialty Restaurant)
โดยสรุปรายละเอียดของรานอาหารและเบเกอรี่ในประเทศของบริษัท ไดดังนี้

กลุมร+านอาหารและเบเกอรี่
S&P Bakery Shop
S&P Restaurant & Bakery
Vanilla Group
BlueCup
Patio
Patara
Grand Seaside
รวม

กรุงเทพและปริมณฑล
115
63
4
2
1
1
186

จํานวนสาขา
ตางจังหวัด
202
56
1
1
260

รวม
317
119
4
3
1
1
1
446

หมายเหตุ : บริษัทมีเคานเตอรกาแฟ “BlueCup” อยู!ในรานอาหารและเบเกอรี่ S&P จํานวน 236 แห!ง
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(1) S&P Restaurant & Bakery
รานอาหารที่ใหการบริการเต็มรูปแบบดวยอาหารไทยและนานาชาติหลากหลาย เครื่องดื่ม และของหวานที่มีให
เลือกมากมาย อาทิ เครื่องดื่ม BlueCup ผลิตภัณฑเบเกอรี่ ไอศกรีม รวมถึงสินคาพรอมรับประทานมากมาย ใส!ใจในทุกราย
ละเอียด คุณภาพ ความสดใหม! ความสะอาด ความปลอดภัยตลอดจนการเลือกคัดสรรวัตถุดิบอย!างมีคุณภาพ สรางสรรคเมนู
จากเชฟมืออาชีพ โดยใหบริการลูกคาหลากหลายกลุ!มตั้งแต!วัยรุ!น คนทํางาน และครอบครัว มีบริการหลากหลายใหเลือกทั้ง
การรับประทานที่ราน (Eat in) การซื้อกลับบาน (Take away) และบริการจัดส!งใหที่บาน (Delivery) นอกจากนี้ยังเป3นราน
อาหารที่ผูบริโภคสามารถเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแช!แข็ง คุกกี้ที่หลากหลาย และขนมไทย ซึ่งถือเป3นทางเลือกง!าย ๆ ที่อร!อย
สําหรับทุก ๆ คนตลอดวัน
(2) S&P Bakery Shop & Corner
รานเบเกอรี่ที่เลือกทําเลเขาหาลูกคาในกลุ!มต!างๆ ในแหล!งชุมชนทั่วไป เช!น ซูเปอรมารเก็ต หางสรรพสินคา
อาคารสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่ม กาแฟ BlueCup เบเกอรี่ เคกคุกกี้ แซนวิชและขนมปjง
พรอมทั้งอาหารสําเร็จรูปอื่น ๆ โดยเนนทําเลในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ใหครอบคลุมพื้นที่สําคัญ ๆในแต!ละภาคของประเทศ
(3) Vanilla Group
Vanilla Group เป3นกลุ!มรานอาหารที่ออกแบบมาเพื่อเขาถึงลูกคากลุ!มวัยรุ!นและวัยทํางานที่ทันสมัย มีรสนิยม
และความเป3นตัวของตัวเอง รานอาหารใน Vanilla Group จะนําเสนออาหารที่มีคุณภาพ ในบรรยากาศที่มีเอกลักษณของ
ตัวเอง
ร+าน Vanilla Brasserie: Cafe/patisserie Salon de the Creperie/ Chocolatier/ Confiseri
มีแรงบันดาลใจจากรูปแบบของ French Café นํามาประยุกตเพื่อใหเขากับ Lifestyle ที่ทันสมัยของกลุ!ม
ลูกคาของสถานที่ตั้ง (สยามพารากอน ช็อปปpqงมอลล) นําเสนอความพิถีพิถันของการสรางสรรคเมนู อาทิ พาสตา สลัด-แซน
วิช และขนมหวานสไตลฝรั่งเศส พรอมทั้งสินคาที่ระลึก
ร+าน Vanilla Café: Japanese Style Café
รานอาหารสไตลอิตาเลียน-ญี่ปุsนบรรยากาศการตกแต!ง Retro สไตลญี่ปุsนที่เนนความเรียบง!ายใหแต!ละ
มุมในรานมีความเป3นส!วนตัว จูงใจดวยการคิดคนเคกและขนมญี่ปุsนที่หลากหลายเหมือนมารับประทานอาหารที่บานเพื่อน
ทางเลือกใหม!ที่ประสบความสําเร็จอย!างมากในการสรางความพึงพอใจใหกลุ!มลูกคาระดับบน
Vanilla Home Café: Quick Lunch & Street Food
รานสไตลวานิลลาภายใตคอนเซปต “อาหารไทยพื้นบานทานง!าย” ใส!ใจในเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบที่สด
ใหม!มีคุณภาพและนํามาปรุงอย!างพิถีพิถัน พรอมนําเสนอเบเกอรี่ เครื่องดื่ม และขนมหวานที่ผสมผสานวัตถุดิบแบบไทย
ร+าน Vanilla Bake Shop
รานขนมอบแบบโฮมเมดคาเฟs ในบรรยากาศแบบ Industrial Look ออกแบบตกแต!งดวย
ดวยวัสดุที่เป3นเหล็ก ไม กระเบื้อง และมีการเปpดผิวของวัสดุตกแต!งใหเห็นความเป3นธรรมชาติ รูปแบบการจัดเสิรฟของเมนู
รานจะเนนเป3นแบบ sharing นอกจากนี้ในรานยังมีมุมสําหรับบริการอาหารแบบ chef’s table และ cooking workshop
อีกดวย
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(4) Patio: Delicatessen
รานอาหารนานาชาติ Delicatessen บริการลูกคาเฉพาะกลุ!มที่ชื่นชอบอาหารนานาชาติในลักษณะ Home
Style Cooking ในบรรยากาศเรียบง!าย และสบาย ๆ
(5) Patara: Fine Thai Cuisine
บริการอาหารไทยร!วมสมัย สําหรับงานเลี้ยงสังสรรคเชิงธุรกิจ และโอกาสพิเศษต!าง ๆ รวมทั้งการจัดงานประชุม
และงานพิธีมงคล ในบรรยากาศวัฒนธรรมไทยอันอบอุ!นสบายแต!มีระดับ และไดรับรางวัลThailand Best Restaurant
ติดต!อกันมา 9 ป{
(6) Grand Seaside: Seafood
รานอาหารทะเล และอาหารไทยร!วมสมัยในบรรยากาศสบายๆชายทะเลบริเวณปลายแหลมฟาน อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
(7) BlueCup Coffee
ราน BlueCup Coffee เป3นจุดจําหน!ายกาแฟสดคุณภาพในรานเอสแอนดพี เริ่มตนขึ้นเป3นครั้งแรกเมื่อวันที่ 21
มกราคม 2545 ที่ ร.พ. ศิริราช ซึ่งในขณะนั้นเป3นช!วงที่ตลาดกาแฟสดกําลังเริ่มพัฒนาในประเทศไทย เมื่อหันกลับมาเห็นถึง
ความพรอมของบริษัท ศักยภาพและทรัพยากรที่ตองการใหรานเอสแอนดพี มีกาแฟสดคุณภาพไวคอยใหบริการจึงถือเป3นจุด
กําเนิดของชื่อ BlueCup Coffee ตั้งแต!นั้นเป3นตนมา ปjจจุบันกาแฟ BlueCup ในรานเอสแอนดพีมีทั้งหมด 236 จุดขายทั่ว
ประเทศ เปAาหมายในการดําเนินธุรกิจของ BlueCup Coffee คือเป3นรานกาแฟชั้นนําที่อยู!ในใจของผูบริโภคคนไทย
มีกาแฟสดคุณภาพ อาหาร และเบเกอรี่อร!อย ในบรรยากาศแบบสบายๆ และบริษัทมีแผนที่จะขยายรานกาแฟ BlueCup
เพื่อใหถึงกลุ!มเปAาหมายทั้งประเทศ ทั้งนี้นอกจากจุดขายในรานเอสแอนดพีแลว ยังมีการริเริ่มเปpดรานกาแฟ BlueCup ที่เป3น
แบบ ‘standalone store’ ใหบริการอีกดวย โดยสาขาแรกคือรานกาแฟ BlueCup ที่หางเซ็นทรัลเวิรล และสาขาล!าสุด
ที่เปpดคือที่สนามบินสุวรรณภูมิ
1.2

กลุมธุรกิจที่ดําเนินการโดย บริษัทยอย

1.2.1 บริษัท เอส แอนด' พี อินเตอร'เนชั่นแนล ฟู_ดส' จํากัด
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 10 ลานบาท จัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 โดยบริษัทถือหุนรอยละ
99.99 ดําเนินธุรกิจรานอาหารในประเทศไทย ปjจจุบันมีรานอาหารญี่ปุsนแบบแฟรนไชส ภายใตแบรนด Maisen
ร+านไมเซน
ทงคัตสึไมเซน คือ รานอาหารประเภททงคัตสึ หรือ หมูชุบแปAงทอด ที่มีประวัติอันยาวนานมาตั้งแต!ป{
ค.ศ. 1965 และไดรับความนิยมจากคนญี่ปุsนทั่วประเทศ โดยไดรับการขนานนามว!าเป3น “ทงคัตสึที่อรอย..นุม จนใช+ตะเกียบ
ตัดได+” ในป{ 2554 ทงคัตสึไมเซนไดฉลองการเขาสู!ป{ที่ 48 ดวยการร!วมมือทางธุรกิจกับ S&P เปpดรานทงคัตสึไมเซนรานแรก
ในประเทศไทย ที่ชั้น B สีลมคอมเพล็กซ เพื่อใหคนไทยไดลิ้มลองทงคัตสึที่ปรุงดวยกรรมวิธีที่พิถีพิถัน ชุบเกล็ดขนมปjงกรอบ
เบา ราวกับกลีบดอกไมที่ผลิบาน และซอสสูตรเฉพาะทงคัตสึ จนไดทงคัตสึในฝjนที่อร!อยนุ!ม...ไม!เหมือนใคร โดย ณ 31
ธันวาคม 2557 มีทั้งหมด 6 สาขา
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1.2.2 บริษัท เอส แอนด' พี อินเตอร'เนชั่นแนล ฟู_ดส' (กัมพูชา) จํากัด
ทุนจดทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 1,830 ลานบาท (เทียบเท!า 14.88 ลานบาท) จัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 30
เมษายน 2557 โดยบริษัทถือหุนรอยละ 99.96 ดําเนินธุรกิจรานอาหารในประเทศกัมพูชา ปjจจุบันมีรานอาหารเอส แอนด พี
อยู! 1 สาขาคือ ที่หางอิออน มอลล กรุงพนมเปญ
1.2.3 บริษัท เอส แอนด' พี แอสเซท จํากัด
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 1 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 99.93 ดําเนินธุรกิจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
1.2.4 บริษัท เอส แอนด' พี โกลเบิล จํากัด
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 50 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 80 ดําเนินธุรกิจรานอาหารในต!างประเทศ
มีรายละเอียดดังนี้
(1) ธุรกิจร+านอาหารในตางประเทศ
กลุ!ม เอส แอนด พี เป3นตัวอย!างหนึ่งของการทําธุรกิจรานอาหารที่ประสบความสําเร็จทั้งตลาดในประเทศ และ
ต!างประเทศ และบริษัทถือไดว!าเป3นหนึ่งของตัวแทนวัฒนธรรมไทยดานอาหารในต!างแดนโดยมีการขยายสาขาในต!างประเทศ
ในลักษณะลงทุนทางตรงและการร!วมทุนกับนักลงทุนทองถิ่นในต!างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรานอาหาร
ในต!างประเทศ รวม 25 สาขา ใน 7 ประเทศ ดังนี้

Patara
SUDA
Siam Kitchen
Bangkok Jam
Bangkok Beat Bistro
รวม

อังกฤษ สวิสเซอรแลนด ออสเตรีย ไตหวัน สิงคโปร จีน มาเลเซีย รวม
4
1
1
1
1
8
1
1
5
5
2
8
10
1
1
5
1
1
2
14
1
1
25

Patara: Fine Thai Cuisine
รานอาหารไทยใหบริการในบรรยากาศหรู อาหารไทยรสแทแต!กาวทันยุคสมัยสไตลตะวันตก มี 4 สาขา
ในประเทศอังกฤษ และมี 1 สาขา ในประเทศ สวิสเซอรแลนด ออสเตรีย สิงคโปร และจีน
SUDA: Thai Cafe Restaurant
แบรนดนองใหม!ใตป{กบริหารของ S&P Global เป3นรานอาหารไทยที่นําเสนอความหลากหลายของ
อาหารไทยที่ถูกใจผูบริโภครุ!นใหม!ของศตวรรษที่ 21 ทั่วโลก
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Siam Kitchen: Authentic Thai Restaurant
รานอาหารที่ขายอาหารไทยที่เป3นที่นิยม และเป3นที่ยอมรับของคนต!างชาติ ราน Siam Kitchen ไดรับ
สัญลักษณ Halal จึงเป3นรานอาหารไทยแบรนดเดียวที่สามารถเขาถึงกลุ!มผูบริโภคชาวมุสลิม ตั้งอยู!ในประเทศสิงคโปร 5
สาขา
Bangkok Jam (Singapore) / Bangkok Beat Bistro (Malaysia): Thai and Pan-Asian
Cuisine
อาหารไทยที่ไดอิทธิพลจากประเทศในภูมิภาคเอเชียเป3นรานสําหรับหนุ!มสาววัยทํางานที่ตองการความ
ทันสมัย ทันใจทุกความตองการ มี 8 สาขาในประเทศสิงคโปร และ 2 สาขาในประเทศไตหวัน และเปpดใหม! 1 สาขาใน
ประเทศมาเลเซีย ภายใต Brand “Bangkok Beat Bistro”
1.2.5 บริษัท อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด' พี จํากัด
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 25 ลานบาท จัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 โดยบริษัท S&P Syndicate
Public Company Limited ถือหุนรอยละ 60 และบริษัท Umenohana Co.,Ltd ถือหุนรอยละ 40 ดําเนินธุรกิจภัตตาคาร
อาหารญี่ปุsนและจําหน!ายผลิตภัณฑอาหารภายใตแบรนด Umenohana ในประเทศไทย
ร+านอุเมะโนะฮานะ
รานอาหารอุเมะโนะฮานะ (Umenohana) ถือเป3นรานอาหารญี่ปุsนที่มีคอนเซปตหลักสามประการไดแก!
(1) การเป3นรานอาหารญี่ปุsนแบบไคเซกิดั้งเดิม ที่ถือว!าการรับประทานอาหารไม!ใช!เป3นเพียงแค!การดับความหิวกระหาย แต!
เป3นสิ่งที่ช!วยเติมเต็มคุณค!าทางจิตใจ (2) การนําเสนอความอร!อยที่เหนือความคาดหมาย เพราะเนนใหอาหารทุกจานที่เสริฟ
เป3นอาหารจานพิเศษสุดเสมอ โดยเฉพาะอย!างยิ่งเมนูที่เป3นเอกลักษณคือเมนูปูและเมนูเตาหูหลากหลายรายการ และ (3)
การมอบความประทับใจที่ไม!มีวันลืม ดวยบริการจากพนักงานที่ไดรับการฝ†กฝนมาอย!างเขมงวดและต!อเนื่องเป3นเวลานาน
เพื่อมุ!งมั่นในการใหบริการดวยหัวใจอย!างเต็มที่ในทุกๆวัน
1.3

กลุมธุรกิจที่ดําเนินการโดย บริษัทรวม
(1) บริษัท เดอะ ไทย คูซีน จํากัด

ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 40 ลานบาทโดยบริษัทถือหุนรอยละ 50.00 ดําเนินธุรกิจโรงเรียนสอนทําอาหาร
เพื่อส!งเสริมและพัฒนาบุคลากรผูที่มีความสนใจในธุรกิจดานอาหารไทย โดยเปpดดําเนินการ ณ อาคารสํานักงานทองหล!อ
ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
(2) บริษัท ฟู_ดเฮ+าส' เคเทอร'ริ่ง เซอร'วิสเซส จํากัด
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 10 ลานบาทโดยบริษัทถือหุนรอยละ 49.97 ดําเนินธุรกิจใหบริการดาน
โภชนาการที่หลากหลายในลักษณะแคนทีน หรือรับจางเหมา การทําอาหารใหกับกลุ!มสถาบันต!างๆ เช!น โรงพยาบาล โรงงาน
อุตสาหกรรม และสถานศึกษาต!างๆโดยเป3นการร!วมทุนกับบริษัทพรอพเพอรตี้ แคร เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัดในเครือ
บริษัทโอซีเอส ประเทศอังกฤษ ภายใตแบรนด “ฟูAดเฮาส” (Food house)
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(3) บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร'ส (ประเทศไทย) จํากัด
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 100 ลานบาทโดยบริษัทถือหุนรอยละ 47.99 ดําเนินธุรกิจนําเขาและจัดจําหน!าย
ไอศครีม “ฮาเกน-ดาส”
Häagen Dazs Café: Super Premium Ice-Cream
ฮาเกน-ดาส ไอศกรีมซูเปอรพรีเมี่ยมคุณภาพสูงระดับโลก ดวยการบรรจงคัดสรรเฉพาะส!วนผสมชั้นเยี่ยม
จากทั่วทุกมุมโลก นํามาผลิตเป3นไอศกรีมเนื้อแน!นนุ!มละมุนกับรสชาติที่หลากหลาย อร!อย เขมขน สัมผัสช!วงเวลาอันแสน
พิเศษนี้ไ ดที่ ฮาเกน-ดาสคาเฟs ทั้ง 38 แห!งทั่วประเทศไทย และจุดขายทั้งในโรงแรม รานอาหารไฮเปอรมารเก็ต และ
ซูเปอรมารเก็ต ชั้นนําทั่วไป
1.2

วิสัยทัศน'ในการดําเนินงานของบริษัท
เราจะกาวเขาสู!การดําเนินธุรกิจในป{ที่ 42 โดยยังคงยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป
สารจากประธานกรรมการบริษัท

ป{ 2557 เป3นอีกหนึ่งป{ที่ เอส แอนด พี ยังคงมุ!งมั่นผลักดันใหธุรกิจของเราดําเนินต!อไปไดอย!างดีที่สุด แมว!าการ
ดําเนินธุรกิจของเราจะไดรับผลกระทบมากมายจากสถานการณความไม!สงบที่เกิดขึ้นภายในประเทศ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ยังกระเตื้องขึ้นมาไม!มากนัก แต!เราไดมีการดําเนินการทางธุรกิจที่สําคัญหลายเรื่อง ทั้งการเปpดชอพและสาขาใหม!โดย
เลือกพื้นที่ที่ผ!านการพิจารณาอย!างรอบคอบว!าเป3นการลงทุนที่เหมาะสม มีการปรับปรุงสาขาที่เปpดมายาวนานเพื่อใหสามารถ
คงคุณภาพของการบริการใหไดตามมาตรฐานเอส แอนด พี
สําหรับประเทศในกลุ!ม AEC เรามีการขยายสาขาแห!งแรกที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา นับเป3นครั้งแรกที่เรานํา
รานภายใตแบรนด เอส แอนด พี ไปต!างประเทศ ซึ่งก็ไดรับการตอนรับเป3นอย!างดี และกําลังมีแผนจะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก
เช!นเดียวกับประเทศในกลุ!ม AEC อื่นๆที่เรามีการวางแผนที่จะเปpดรานเพิ่มขึ้นเพื่อสรางความแข็งแกร!งใหกับธุรกิจของเรา
และเป3นการขยายพื้นที่การใหบริการอาหารใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ในส!วนของสินคาและการบริการ เรามีการนําเสนอผลิตภัณฑใหม!เพื่อใหลูกคามีโอกาสไดเลือก สรรอาหารและ
เครื่องดื่มที่มีคุณภาพ รสชาติอร!อย และมีความหลากหลายมากขึ้น นอกจากนั้นเรายังไดมีการจัดงานพบปะสังสรรคกับคู!คาที่
ช!วยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจเรามาตลอดเพื่อกระชับความสัมพันธใหแน!นแฟAน และเพื่อร!วมช!วยกันสนับสนุนการผลิตสินคา
ใหมีคุณภาพเพื่อลูกคาของเราทุกท!าน
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผูถือหุน คู!คา ลูกคา รวมทั้งผูบริหารและพนักงานทุกท!านที่ใหการ
สนับสนุนบริษัทดวยดีตลอดมา เราจะยังคงมุ!งมั่นที่จะรักษาคุณภาพความเป3น เอส แอนด พี ในการใหบริการอาหารอร!อย ใน
บรรยากาศดี บริการเยี่ยม รวมทั้งผลิตภัณฑที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เราจะกาวเขาสู!การดําเนินธุรกิจในป{ที่ 42 โดย
ยังคงยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป
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1.3

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

กลุ!มธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายใตเครื่องหมายการคา “เอส แอนด พี” ก!อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516
โดยเริ่มตนจากการเป3นรานขายไอศกรีม อาหาร และของว!างในซอยสุขุมวิท 23 (ซอยประสานมิตร) ซึ่งไดรับความนิยมและ
การตอบรับจากลูกคาจํานวนมาก จึงมีแนวคิดในการขยายประเภทธุรกิจเพิ่มขึ้นดวยการทําธุรกิจรานเบเกอรี่ และประสบ
ความสําเร็จจากการเป3นผูนําในการผลิตเคกแต!งหนาตามสั่งและเคกลายการตูนรายแรกในประเทศไทย รวมทั้งการออกแบบ
บรรจุภัณฑที่สวยงาม ธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ของรานไดรับความนิยมแพร!หลายในกลุ!มลูกคา ส!งผลใหมีการขยายสาขาอย!าง
รวดเร็วในแหล!งทําเลที่สําคัญทั้งในกรุงเทพมหานคร และต!างจังหวัด โดยในป{ 2523 เอส แอนด พี ไดเปpดตัวสาขาสยาม
สแควร ซึ่งถือไดว!าเป3นเจาแรกๆที่นํากลยุทธดานการตลาดรานอาหารมาใช อาทิ ระบบหนามา และสื่อโฆษณาทางวิทยุ
นอกจากนี้ เอส แอนด พี ยังเป3นผูนําเทรนดรานอาหารในหางสรรพสินคาอีกดวย สําหรับในต!างจังหวัดนั้น จังหวัดเชียงใหม!
ถือเป3นจังหวัดแรกที่ เอส แอนด พี มีการขยายสาขาออกไป
ในป{ 2532 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห!งประเทศไทย
บริษัทมีการลงทุนและขยายงานทั้งทางดานธุรกิจรานอาหารและการผลิตเบเกอรี่อย!างต!อเนื่อง ภายใตแบรนด “เอส แอนด
พี” ประกอบดวย ธุรกิจรานอาหารเอส แอนด พี และธุรกิจเอส แอนด พี เบเกอรี่ชอพ โดยมุ!งเนนการขยายฐานลูกคาใหมี
ความหลากหลายเพิ่มขึ้น บริษัทสามารถสรางเครื่องหมายการคา “เอส แอนด พี” ใหเป3นที่ยอมรับไดอย!างรวดเร็ว นอกจากนี้
บริ ษั ท ยั ง สามารถนํ า เสนอและสรางแบรนดใหม! ๆ ใหเป3 น ที่ ย อมรั บ แก! ก ลุ! ม ลู ก คาในระดั บ ต! า งๆอย! า งแพร! ห ลาย ไดแก!
รานอาหารไทยร!วมสมัย “Patara” รานอาหารนานาชาติ “Patio” กลุ!มรานอาหารในบรรยากาศที่เป3นเอกลักษณของตนเอง
“Vanilla” รานกาแฟ “BlueCup” ผลิตภัณฑขนมไทย “Simply Thai” คุกกี้ “Delio” วุนคาราจีแนน “Jelio Jelly” และ
ที่สําคัญคือ เอส แอนด พี ถือเป3นผูริเริ่มพัฒนาธุรกิจการจําหน!ายขนมไหวพระจันทรตรา “S&P” และ “มังกรทอง” ดวยการ
บรรจุในซองสวยงามที่ช!วยรักษาคุณภาพขนมไดนานขึ้น พรอมบรรจุภัณฑดีไซนหรูและทันสมัย
ในป{ 2533 บริษัทไดมีการขยายฐานลูกคาไปยังต!างประเทศ โดยไดเปpดรานอาหารไทยแห!งแรกภายใตชื่อราน
“ภัทรา”(Patara Fine Thai Cuisine) ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ดวยตองการใหชาวต!างชาติไดลิ้มรสชาติอาหารไทยที่
ดี มีคุณภาพ ซึ่งก็ไดรับการตอบรับเป3นอย!างดี ประกอบกับความนิยมของอาหารไทยในต!างประเทศมีมากขึ้น จึงมีการขยาย
รานอาหารอย!างต!อเนื่อง โดยปjจจุบัน เอส แอนด พี มีรานอาหารไทยตั้งอยู!ใน 8 ประเทศทั่วโลก คือ อังกฤษ สวิสเซอรแลนด
ออสเตรีย ไตหวัน สิงคโปร จีน มาเลเซีย และกัมพูชา รวมทั้งสิ้น 26 สาขา ภายใตแบรนดที่หลากหลายทั้ง Patara, SUDA,
Siam Kitchen, Bangkok Jam Bangkok Beat Bistro รวมทั้งแบรนด S&P ดวย
บริษัทไดมีการวิจัยและพัฒนาดานธุรกิจอาหารสําเร็จรูปรวมทั้งอาหารแช!แข็งพรอมรับประทานและผลิตภัณฑ
ไสกรอกภายใตแบรนด “Quick Meal” และ “Premo” เพื่อตอบสนองต!อทัศนคติและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ผูบริโภค บริษัทไดลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาดานธุรกิจอาหารสําเร็จรูปอย!างต!อเนื่องเพื่อใหสินคาของบริษัทไดรับการ
ยอมรับจากกลุ!มผูบริโภคเพิ่มขึ้น โดยเนนจุดแข็งในดานคุณภาพ รสชาติ และความหลากหลายของเมนู และเพื่อใหการทํา
ธุรกิจครบวงจรเพิ่มขึ้น กลุ!มเอส แอนด พี ไดมีการขยายฐานการใหบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ภายใตแบรนด “Caterman”
บริการจัดส!งอาหารถึงบานและบริการอาหารปpŠนโต (Delivery: 1344) นอกจากนี้ เพื่อใหการบริการของบริษัทครอบคลุมกลุ!ม
ลูกคาไดกวางขวางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ!มที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุsน บริษัทก็ไดนําราน Maisen ซึ่งเป3นรานหมูทอดที่มีชื่อเสียง
หนา 7

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ที่สุดในกรุงโตเกียวมาเปpดบริการนอกประเทศญี่ปุsนเป3นครั้งแรกในป{ 2555 และในป{ 2556 ไดนํารานอาหารญี่ปุsนแนวไคเซกิ
ดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงมากของญี่ปุsน คือราน Umenohana มาเปpดใหบริการครั้งแรกนอกประเทศญี่ปุsน
ในป{ 2557 ซึ่งเป3นป{ที่บริษัทดําเนินการมาครบ 41 ป{ บริษัทยังคงมีความมุ!งมั่นในการพัฒนาและสรางผลิตภัณฑ
ใหม!ๆอย!างต!อเนื่องเพื่อความเป3นผูนําดานธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่แบบครบวงจร รวมทั้งการบริการที่ครอบคลุมช!องทาง
การจําหน!ายต!างๆในตลาดทั้งในประเทศและต!างประเทศโดยมีหลักปฏิบัติที่ยึดถือตลอดมา คือการนําเสนอสินคาที่มีคุณภาพ
ดี มีคุณค!ามาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหดีที่สุด
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

1.4

โครงสร+างการถือหุ+นของกลุมบริษัท

บมจ.เอส แอนด' พี ซินดิเคท

99.96%

99.99%
บจ.เอส แอนด' พี
อินเตอร'เนชั่นแนล ฟู_ดส'

บจ.เอส แอนด' พี
อินเตอร'เนชั่นแนล ฟู_ดส'
( กัมพูชา)

99.93%
บจ.เอส แอนด' พี
แอสเซท

96.00%
บจ. เอส แอนด' พี
เรสทัวรองท' (อังกฤษ)
50.00%
ภัทรา ไฟน' ไทย คูซีน (พีทีอี)
จํากัด (สิงคโปร')

52.25%
40.80%

96.00%

96.00%

80.00%
บจ.เอส แอนด' พี
โกลเบิล

50.00 %

59.99

บจ. อุเมะโนะฮานะ บจ .เดะ ไทย บจ.ฟู_ดเฮ+าส' เคเทอร'ริ่ง บจ.เอชดี ดิสทริบิวเตอร'ส
เอส แอนด' พี
คูซีน
เซอร'วิสเซส
(ประเทศไทย)
62.00%
ภัทรา (เจนีวา)
เอสเอ(สวิสเซอร'แลนด')
50.00%
เอส เค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด
(สิงคโปร')

91.86%

ภัทรา เรสทัวรองท เวียนนา
จีเอ็มบีเอช (ออสเตรีย)

บจ.ภัทรา อินเตอร'เนชั่นแนล
เรสทัวรองท' แมนเนจเมนท' (จีน)

บจ. ภัทรา ไฟน ไทย คูซีน*
(สหราชอณาจักร)

บจ. บางกอกแจม
(ไต+หวัน)

50.00%

บจ.บางกอกแจมเอสดีเอ็น บีเอชดี
(มาเลเซีย)

50.00%

บจ. สุดา*
(สหราชอณาจักร)

47.99%

49.97%

หมายเหตุ
* ยังไม!เปpดดําเนินงาน
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

บริษัทยอยและบริษัทในเครือ

จํานวนหุ+นสามัญ (หุ+น)
ชื่อ / ที่ตั้ง

ธุรกิจหลัก

จํานวน
หุ+นรวม

อัตรา

จํานวนหุ+น การถือหุ+น
ที่ถือ
(ร+อยละ)

บริษัท เอส แอนด' พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการรานอาหารและเบเกอรี่
เลขที่ 2034/100-107
ถนนเพชรบุรีตัดใหม! แขวงบางกะปp
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท : +66 (0) 2785-4000
โทรสาร : +66 (0) 2785-4040

ผูผลิตเคก ขนมปjง ขนมไทย ผลิตภัณฑ
อาหารและเบเกอรี่ อาหารสําเร็จรูปแช!แข็ง
บริการส!งอาหารถึงบาน บริการจัดเลี้ยง
นอกสถานที่ บริหารและลงทุนเปpดราน
อาหารไทยในต!างประเทศ

บริษัท เอส แอนด' พี อินเตอร'เนชั่นแนล ฟู_ดส' ดําเนินกิจการรานอาหารญี่ปุsน ภายใตชื่อ
"MAISEN”
จํากัด

500,000

499,970

99.99%

45,750

45,730

99.96%

10,000

9,993

99.93%

เลขที่ 2034/100
ถนนเพชรบุรีตัดใหม! แขวงบางกะปp
โทรศัพท : +66 (0) 2785-4000
โทรสาร : +66 (0) 2785-4506

บริษัท เอส แอนด' พี อินเตอร'เนชั่นแนล ฟู_ดส' ดําเนินกิจการรานอาหาร ภายใตชื่อ “S&P
Restaurant” และ “BlueCup”
(กัมพูชา) จํากัด
Level 6th, Phnom Penh Tower,
No. 445, Preah Monivong Boulevard,
Sangkat Beoung Prolit, Khan7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia
Tell : +855 23 901 415
โทรสาร : -

ในประเทศกัมพูชา

บริษัท เอส แอนด' พี แอสเซท จํากัด

ดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
เพื่อใหรานอาหารเช!า

เลขที่ 1/2 ซอยอรรถกระวี 1 ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทรศัพท : +66 (0) 2185-1313
โทรสาร : +66 (0) 2185-1290
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุ+นสามัญ (หุ+น)
ชื่อ / ที่ตั้ง

บริษัท เอส แอนด' พี โกลเบิล จํากัด

ธุรกิจหลัก

จํานวน
หุ+นรวม

อัตรา

จํานวนหุ+น การถือหุ+น
ที่ถือ
(ร+อยละ)

ประกอบกิจการรานอาหารไทยในต!างประเทศ
โดยมีบริษัทในเครือ 10 บริษัท ดังนี้

500,000

400,000

80.00%

ประกอบกิจการรานอาหารไทย ภายใตชื่อ
"ภัทรา" ปjจจุบันมี 4 สาขา และ
ภายใตชื่อ “สุดา” ปjจจุบันมี 1 สาขา

100,000

96,000

96.00%

ประกอบกิจการรานอาหารไทย ภายใตชื่อ
"ภัทรา" ที่กรุงเจนีวา ปjจจุบันมี 1 สาขา

200

124

62.00%

ประกอบกิจการรานอาหารไทย ภายใตชื่อ
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) "ภัทรา" ที่ประเทศสิงคโปร ปjจจุบันมี 1 สาขา
จํากัด ** 211 Henderson Road #05-03
Singapore 159552
Tel : (65) 6411-4990
Fax : (65) 6411-4991

600,000

300,000

50.00%

เอส เค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด *

300,000

150,000

50.00%

เลขที่ 2034/100
ถนนเพชรบุรีตัดใหม! แขวงบางกะปp
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท : +66 (0) 2785-4000

บริษัท เอส แอนด' พี เรสทัวรองท' จํากัด *
Suite 4.16
130 Shaftesbury Ave, London,
W1D 5EU,UK
Tel : (44) 020 7031 1168, 020 7031 1169
Fax : (44) 020 7031 1167

ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ *
No.94, Rue des Eaux-Vives CH-1207,
Geneva Switzerland
Tel : (4122) 735-0517
Fax : (4122) 735-0538

ภัทรา ไฟน' ไทย คูซีน (พีทีอี) จํากัด *

211 Henderson Road #05-03
Singapore 159552
Tel : (65) 6411-4990
Fax : (65) 6411-4991

ประกอบกิจการรานอาหารไทย ภายใตชื่อ
สยามคิทเช!น" ปjจจุบันมี 5 สาขา
และชื่อ“บางกอกแจม” ปjจจุบันมี 8 สาขา
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุ+นสามัญ (หุ+น)
ชื่อ / ที่ตั้ง

บริษัท ภัทรา ไฟน' ไทย คูซีน จํากัด
Sutherland House , 1795 London Road ,
Leigh on Sea Essex
SS9 2RZ, UK
Tel : +44 (0) 20 8874 6503

บริษัท สุดา จํากัด
Sutherland House , 1795 London Road ,
Leigh on Sea Essex
SS9 2RZ ,UK
Tel : +44 (0) 20 7240 8010

บริษัท ภัทรา อินเตอร'เนชั่นแนล เรสทัวรองท'
แมนเนจเมนท' (ปvกกิ่ง) จํากัด *

ธุรกิจหลัก

จํานวน
หุ+นรวม

อัตรา

จํานวนหุ+น การถือหุ+น
ที่ถือ
(ร+อยละ)

ประกอบกิจการรานอาหารไทย ภายใตชื่อ
"ภัทรา" ที่สหราชอณาจักร
ปjจจุบันยังไม!เปpดดําเนินกิจการ

1

0.96

96.00%

ประกอบกิจการรานอาหารไทย ภายใตชื่อ
"สุดา" ที่สหราชอณาจักร
ปัจจุบันยังไม!เปpดดําเนินกิจการ

1

0.69

96.00%

ประกอบกิจการรานอาหารไทย ภายใตชื่อ
"ภัทรา" ปjจจุบันมี 1 สาขา

4,000,000 3,650,000

91.25%

ประกอบกิจการรานอาหารไทย ภายใตชื่อ
"ภัทรา" ปjจจุบันมี 1 สาขา

1,200,000 1,116,600

93.05%

ประกอบกิจการรานอาหารไทย ภายใตชื่อ
“บางกอกแจม" ปjจจุบันมี 2 สาขา

5,000,000 2,500,000

50.00%

6th Floor, Jinbao Place, 88 Jinbao Street,
Dongcheng District, Beijing, China
Tel : (8610) 852-21678
Fax : (8610) 852-21369

ภัทรา เรสทัวรองท' เวียนนา จีเอ็มบีเอช **
Petersplatz 1 / Goldschmiedgasse 9 /
Graben 27 – 28 / Top.Nr.7
1010 Wien / Vienna, Austria
Tel : +43 199 719 38
Fax : -

บริษัท บางกอกแจม จํากัด ***
1F, No.12, Ln.247, Sec 1, Dun-hua S. RD.,
Taipei, Taiwan
Tel : (8862) 2731-5288
Fax : (8862)2731-5243
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จํานวนหุ+นสามัญ (หุ+น)
ชื่อ / ที่ตั้ง

บริษัท บางกอกแจม เอสดีเอ็น บีเอชดี****
No.79A Jalan SS 21/37 Damansara
Utama 47400 Petaling Jaya Selangor
Darul Ehsan Malaysia
โทรสาร : +66 (0) 2696-1001

บริษัท อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด' พี จํากัด
เลขที่ 2034/100
ถนนเพชรบุรีตัดใหม! แขวงบางกะปp
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท : +66 (0) 2785-4000

บริษัท เดอะ ไทย คูซีน จํากัด
เลขที่ 457-457/1-6 ซอยสุขุมวิท 55
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท : +66 (0) 2636-6901
โทรสาร : +66 (0) 2636-7660

บริษัท ฟู_ดเฮ+าส' เคเทอร'ริ่ง เซอร'วิสเซส จํากัด
เลขที่ 234 ซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี)
ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
โทรศัพท : +66 (0) 2741-8800
โทรสาร : +66 (0) 2741-8260

บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร'ส (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20
ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทรศัพท : +66 (0) 2696-1000
โทรสาร : +66 (0) 2696-1001

ธุรกิจหลัก

จํานวน
หุ+นรวม

อัตรา

จํานวนหุ+น การถือหุ+น
ที่ถือ
(ร+อยละ)

ประกอบกิจการรานอาหารไทย ภายใตชื่อ
“บางกอก บีช บิสโทร” ปjจจุบันมี 1 สาขา

350,000

174,999

49.99%

ดําเนินกิจการภัตรคารอาหารญี่ปุsน และ
ผลิตภัณฑอาหาร ภายใตชื่อ “UMENOHANA”

250,000

150,000

60.00%

เนินกิจการโรงเรียนสอน ภายใตชื่อ
“โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี”

400,000

200,000

50.00%

10,000

4,997

49.97%

200,000

95,996

47.99%

ใหบริการดานโภชนาการที่หลากหลาย
ในลักษณะแคนทีนหรือรับทําอาหารใหกับ
กลุ!มสถาบันต!าง ๆ เช!น โรงพยาบาล
โรงงานอุตสาหกรรม และสถานศึกษาต!าง ๆ

นําเขาและจัดจําหน!ายไอศกรีม
ภายใตชื่อ "ฮาเกน-ดาส"
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หมายเหตุ

*
**
***
****

เป3นบริษัทที่ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด
เป3นบริษัทที่บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด ถือหุนโดยผ!านบริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด
ในประเทศอังกฤษ จํานวน 510,000 หุน
เป3นบริษัทที่บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด ถือหุนโดยผ!านบริษัท เอส เค เคเทอริ่ง พีทีอี จํากัด ใน
ประเทศสิงคโปร จํานวน 2,500,000 หุน
เป3นบริษัทที่บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด ถือหุนโดยผ!านบริษัท เอส เค เคเทอริ่ง พีทีอี จํากัด ใน
ประเทศสิงคโปร จํานวน 174,999 หุน
บริษัท เอส แอนด พี ฟูAดส โซลูชั่น จํากัด มิไดแสดงรายละเอีย ดไวโครงสรางผูถือหุนเนื่องจากไดหยุด
ดําเนินกิจการและไดจดทะเบียนชําระบัญชีแลวเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557
บริษัท ภัทรา ไตหวัน จํากัด และบริษัท พาทิโ อ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มิไดแสดงรายละเอีย ดไว
โครงสรางผูถือหุนเนื่องจากไดหยุดดําเนินกิจการและไดจดทะเบียนชําระบัญชีแลวในระหว!างป{สิ้นสุดวันที่
30 ธันวาคม 2557
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

โครงสร+างรายได+

2.1.1 ธุรกิจร+านอาหารและร+านเบเกอรี่ในประเทศ
ในป{ 2557 กลุ!มบริษัทมีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 7,257 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป{ก!อน
เป3นจํานวน 257 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 3.67 โดยมีกําไรสุทธิจํานวน 498 ลานบาท ซึ่งลดลงจากป{ก!อน 128
ลานบาท คิดเป3นอัตรากําไรที่ลดลงรอยละ 20.45 โดยสาเหตุสําคัญมาจากรายไดจากการขายในประเทศมีการเติบโตนอยกว!า
ที่คาดการณไว โดยมีอัตราการเติบโตเพียงรอยละ 2.69 ซึ่งเป3นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการเขามาของธุรกิจ
อาหารจากต!างประเทศ อย!างไรก็ตามในป{ 2557 กลุ!มบริษัทไดมีการขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตอย!าง
ต!อเนื่อง โดยมีการเปpดรานอาหารและเบเกอรี่ชอพ ภายใตแบรนด “S&P” จํานวน 437 จุดขาย นอกจากนั้นยังไดขยายธุรกิจ
รานอาหารญี่ปุsนประเภทหมูทอด ทงคัตสึ ภายใตแบรนด “Maisen” โดยในป{ 2557 เปpดเพิ่มอีก 3 สาขา และในเดือน
มิถุนายน 2557 บริษัทไดขยายธุรกิจรานอาหารไทย ภายใตแบรนด “S&P” ในประเทศกัมพูชา ซึ่งจากการขยายตัวของ
ยอดขายในต!างประเทศดังกล!าว ส!งผลใหสัดส!วนของรายไดจากต!างประเทศเพิ่มขึ้นจากรอยละ 12.75 ในป{ 2556 เป3นรอยละ
14.02 ในป{ 2557
รายได+จากการขายและบริการ
รายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจาก 7,000 ลานบาท ในป{ 2556 เป3น 7,257 ลานบาทในป{ 2557 หรือมี
อัตราการขยายตัวรอยละ 3.67 สามารถแบ!งแยกตามประเภทช!องทางการจัดจําหน!ายได ดังนี้
รายได+แยกตามประเภทชองทางการจัดจําหนาย
(หนวย: ล+านบาท)
ป{ 2557
ป{ 2556
เพิ่มขึ้น (ลดลง )
ช!องทางการจําหน!าย
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ
5,528
76.17
5,382
76.89
2.84
ธุรกิจขายส!งอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป
711
9.80
722
10.31
(2.49)
ธุรกิจรานอาหารในต!างประเทศ
1,017
14.02
892
12.74
14.01
อื่น ๆ *
1
0.01
4
0.06
(82.50)
รวมทั้งสิ้น
7,257
100.00
7,000
100.00
3.67
* รายไดจากการใหเช!าสถานทีแ่ ก!บุคคลภายนอก

(1) ธุรกิจร+านอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ
ในป{ 2557 รายไดจากธุรกิจนี้มีสัดส!วนรอยละ 76.27 ของรายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของป{ก!อนเป3นจํานวน 153 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 2.84 อันเนื่องมาจากยอดขายของรานอาหารและเบเกอรี่
ของจุดขายเดิมประกอบกับยอดขายจากการเปpดจุดขายเพิ่มเติม ทั้งแบรนด “S&P” และ แบรนด “Maisen” ซึ่งในป{ 2557
บริษัทมีการขยายสาขารานอาหารและเบเกอรี่ภายใตแบรนดต!างๆภายในประเทศจํานวน 33 สาขา โดยแบ!งเป3นรานอาหาร
15 สาขา และรานเบเกอรี่ 18 สาขา รวมจุดขายของบริษัท ณ วันสิ้นป{ 2557 มีจํานวน 446 สาขา โดยแบ!งเป3นรานอาหาร
126 สาขา และรานเบเกอรี่ 320 สาขา โดยบริษัทยังคงมุ!งเนนการเปpดสาขาใหม!สําหรับแบรนด “S&P” ในพื้นที่กรุงเทพ
และปริมณฑล เนื่องจากบริษัทมองเห็น ศักยภาพและกําลังซื้อของผูบริโภคที่มีแนวโนมที่ดีขึ้นและเป3นกลุ!มลูกคาเปAาหมาย
หลักของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังไดมีการวางแผนกลยุทธทางการตลาดในดานการส!งเสริมการขายผ!านสื่อโฆษณาออนไลน
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ซึ่งสามารถเขาถึงกลุ!มเปAาหมายหลักไดอย!างทั่วถึง เป3นการสรางความรูสึกที่ดี มั่นใจและรับรูในคุณภาพของผลิตภัณฑตรา
สินคา (แบรนด) “S&P” อย!างต!อเนื่อง
(2) ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป
ในป{ 2557 รายไดจากธุรกิจนี้มสี ัดส!วนรอยละ 9.70 ของรายไดจากการขายและบริการ ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของ ป{ก!อนเป3นจํานวน 18 ลานบาท โดยมีอัตราการลดลดรอยละ 2.49 เนื่องจากธุรกิจ Modern Trade ในปjจจุบันเริม่ ผลิต
สินคาใน แบรนดของตัวเอง ซึ่งสินคาบางรายการเป3นสินคาที่ทางบริษัทเคยจําหน!ายใหแก!กลุ!มธุรกิจนี้ ทําใหรายไดจากกลุม!
ธุรกิจนี้ลดลง แต!ในขณะเดียวกันบริษัทไดใชกลยุทธการขยายฐานลูกคาโดยเพิ่มช!องทางการจัดจําหน!าย เพื่อใหเขาถึงกลุ!ม
ลูกคาและการจัดหากลุ!มพันธมิตรรานคารายใหม!ที่มีศักยภาพในการสนับสนุนธุรกิจใหมีการเติบโตเพิ่มขึ้น
(3) ธุรกิจร+านอาหารในตางประเทศ
ในป{ 2557 รายไดจากธุร กิจ นี้มี สัด ส!วนรอยละ 14.02 ของรายไดจากการขายและบริ การ เพิ่ มขึ้ นจากงวด
เดียวกันของป{ก!อนเป3นจํานวน 125 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 14.01 กลุ!มบริษัทก็มีรายไดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
รานอาหารไทยในต!างประเทศของบริษัท เป3นที่ยอมรับถึงมาตรฐานของคุณภาพของอาหารและการใหบริการ ทั้งแบรนด
“Patara” ที่เป3นที่รูจักและประสบความสําเร็จอย!างดีเยี่ยมในประเทศอังกฤษ และแบรนด“Bangkok Jam” ซึ่งเป3นแบรนดที่
ไดรับความนิยมอย!างมากในประเทศสิงคโปร โดยในป{ 2557 มีการเปpดสาขาใหม! จํานวน 4 สาขา และการขยายธุรกิจ
รานอาหารภายใตแบรนด “S&P” ในประเทศกัมพูชา
2.1.2 รายได+แยกตามรายผลิตภัณฑ'
รายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจาก 7,000 ลานบาท ในป{ 2556 เป3น 7,257 ลานบาทในป{ 2557 หรือมีอัตรา
การขยายตัวรอยละ 3.67 สามารถแบ!งแยกตามประเภทช!องทางการจัดจําหน!ายได ดังนี้
รายได+แยกตามรายผลิตภัณฑ'
ผลิตภัณฑ
เบเกอรี่
อาหารและเครื่องดื่มในประเทศ
อาหารในต!างประเทศ
ผลิตภัณฑอาหาร **
ผลิตภัณฑอื่น ๆ ***
รวมทั้งสิ้น

(หนวย: ล+านบาท)
ป{ 2557
จํานวนเงิน
รอยละ
3,145
43.34
2,247
30.96
1,017
14.02
605
8.33
243
3.35
7,257
100.00

ป{ 2556
จํานวนเงิน รอยละ
3,144
44.92
2,117
30.24
892
12.74
625
8.93
222
3.17
7,000
100.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง )
รอยละ
0.03
6.14
14.01
(3.20)
9.46
3.67

** ผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตโดยโรงงานของบริษัท ประกอบดวย อาหารสําเร็จรูปแช!แข็ง ไสกรอก เยลลี่ และผลิตภัณฑกลิ่นสีผสมอาหาร
*** ประกอบดวยผลิตภัณฑรับจางผลิตภายใตแบรนด S&P สินคาฝากขาย ผลิตภัณฑเบ็ดเตล็ดอื่นๆ และรายไดจากการใหเช!าสถานที่
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ในป{ 2557 ผลิตภัณฑเบเกอรี่ยังคงครองสัดส!วนส!วนแบ!งรายไดจากการขายและบริการสูงที่สุด คือรอยละ 43.34
ในขณะที่สัดส!วนของอาหารและเครื่องดื่มในประเทศอยู!ที่รอยละ 30.96 ดานอัตราการเติบโตของยอดขายกลุ!มเบเกอรี่ มี
อัตราการเติบโตอยู!ที่รอยละ0.03 เนื่องจากกระแสเรื่องการรักษาสุขภาพและการมีแบรนดผลิตภัณฑเบเกอรี่จากผูขายราย
ใหม!และแบรนดจากต!างประเทศ จึงส!งผลใหอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑเบเกอรี่มีสัดส!วนที่นอยลง ส!วนอาหารและ
เครื่องดื่มในประเทศมีการขยายตัวในอัตรารอยละ 6.14 โดยบริษัทไดมีการพัฒนารายการอาหารใหม! ๆ โดยเพิ่มรายการ
อาหารเพื่อสุขภาพ การจัดกลุ!มชุดอาหารพิเศษตามเทศกาลต!าง ๆ การส!งเสริมการขายในรูปแบบต!างๆ ซึ่งทําใหบริษัทไดรับ
การตอบรับจากกลุ!มลูกคาเป3นอย!างดี
2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ'และบริการ
2.1.2 ผลิตภัณฑ'เบเกอรี่
จากการเป3นผูนําดานธุรกิจเคกและเบเกอรี่ ภายใตแบรนด เอส แอนด พี มากกว!า 41 ป{ บริษัทไดมีการพัฒนาและ
แนะนําผลิตภัณฑใหม!รวมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑรูปแบบใหม!อย!างต!อเนื่องเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคที่หลากหลาย ทั้งกลุ!มวัยรุ!น วัยทํางาน และกลุ!มครอบครัวระดับกลางขึ้นไป อีกทั้งยังสามารถแข!งขัน กับคู!แข!งไดใน
ตลาด ซึ่งในการพัฒนาหรือผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่ใหม!ๆ บริษัทไดใหความสําคัญทั้งดานคุณภาพของสินคา และวัตถุดิบดาน
ความสดและดานความอร!อย เพื่อเป3นการตอกย้ําสโลแกนที่ว!า เอส แอนด พี ชื่อนี้ มีแต!ของอร!อย
(1) เคก: Fresh Cake
จากการสั่งสมประสบการณอย!างยาวนานจนเป3นที่ยอมรับ ตลอดจนลูกคาทุกท!านยังคอยใหการสนับสนุน ไววาง
ใจในความเป3นผูเชี่ยวชาญดานศิลปะการทําเคก ทําใหเรายิ่งมุ!งมั่นรักษาคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต!การคัดสรรส!วนประกอบ
วัตถุดิบ และกรรมวิธีในการผลิตใหไดเคกที่มีรสสัมผัสที่กลมกล!อม หอมมัน อย!างดีที่สุด และบริษัทไม!หยุดพัฒนารูปแบบ
ใหม!ๆในการสรางสรรคตกแต!งเพื่อใหเป3นที่ถูกใจลูกคาทุกกลุ!มใหมากที่สุด บริษัทตั้งใจที่จะใหเคกแสนอร!อยจากเอส แอนด พี
เป3นตัวแทนส!งมอบความสุขทุกโอกาสใหกับคนพิเศษ โดยเฉพาะในช!วงเทศกาลแห!งความสุขของทุกๆป{
(2) คัพเค+ก: Cupcake
จากความสําเร็จของเคกปอนดและเคกชิ้นที่ไดรับการยอมรับการผูบริโภคอย!างกวางขวาง ทําใหเรามุ!งมั่นที่
จะพัฒ นาและคิ ด คนไอเดี ยเคกใหม! ๆอยู!เ สมอจนไดคัพ เคก เคกดีไ ซนใหม! รูป แบบกะทั ด รัด ที่ต กแต!ง หนาเคกเนนความ
หลากหลายของรสชาติและรูปแบบรส ใหคุณเลือกส!งต!อความสุขไดทุกโอกาสและตามสไตลที่ตองการ ทั้งแบบน!ารัก เรียบหรู
หรือออกแบบเองก็ได และคัพแคกของเรายังคงความสด อร!อยไดรสชาติของเคกคุณภาพระดับ เอส แอนด พี ไวในทุกคัพ โดย
ในป{ 2557 นี้ เอส แอนด พี ไดนําเสนอคัพเคกรสชาติใหม!คือ คัพเคกพีนัทบัทเทอร และคัพเคกพีนัทเรดเวลเวท
(3) เค+กแชแข็ง: Frozen Cake
จากชื่อเสียงในดานผลิตภัณฑเบเกอรี่ บริษัทไดขยายธุรกิจเคกแช!แข็งพรอมรับประทาน เพื่อตอบสนองวิถีชีวิต
ที่เปลี่ยนไปของผูบริโภค โดยมีหลายรสชาติใหเลือกรับประทาน ทุกๆรายการเราเลือกสรรวัตถุดิบชั้นดีและควบคุมการผลิต
ทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย
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(4) ขนมอบ: Puff and Pastry
ขนมอบของเอส แอนด พี จะเนน “ความสด” และ “อร!อย” ใหม!ทุกวัน ประกอบดวย “กลุ!มพาย/พัฟ” เนื้อ
แปAงพาย/พัฟ ของเอส แอนด พี โดดเด!นเฉพาะตัว เพราะเราใชวิธีรีดพับแปAงสลับเนยสดถึง 144 ชั้น ทําใหแปAงพายของเอส
แอนด พี กรอบ เบา “กลุ! มครัวซองท เดนิช” เนื้อแปAงนุ!ม ชุ!มฉ่ํา ดวยเนยสดแทๆ มีใ หเลือกทั้งครั วซองทสไตลฝรั่งเศส
ครัวซองทฮอทดอกโรล และเดนิชผักโขม และ“กลุ!มพิซซ!า” สามารถทานเล!นไดเลย รสชาติเขมขนในแบบฉบับของไทยสไตล
(5) ขนมปvง: Fresh Bread
ขนมปjง แบ!งเป3น “กลุ!มขนมปjงมีไส” เป3นขนมเนื้อนุ!มมีรูปมีไสต!างๆ ทั้งไสเค็มและไสหวาน และขนมปjงแซน
วิช เป3นขนมปjงแผ!นที่มีหลากหลายรสชาติ นอกจากนี้ เอส แอนด พี ยังใหความสําคัญกับผลิตภัณฑทีดีต!อสุขภาพโดยบริษัท
ไดแนะนําผลิตภัณฑใหม!ๆมารองรับผูบริโภคที่ใส!ใจคุณภาพ อาทิ ขนมปjงขาวกลองงอก ขนมปjงนมไฮแคลเซียม ขนมปjง
ฟjกทอง ขนมปjงแครอท
(6) คุกกี:้ Cookies
บริ ษั ท ไดใชส! วนผสมของเนยสดแทๆ จึ งทํ า ใหคุ ก กี้ เ อส แอนด พี มี ค วามหอมกรอบและอร! อย มี ใหเลื อ ก
รับประทานหลากหลายรูปแบบในบรรจุภัณฑที่สวยงาม คุกกี้คลาสสิค รส นม เนย กาแฟ และใบเตย คริสป{qไลท รสอัลมอนด
ช็อกโกแลตชิพ และพิสทาชิโอ คุกกี้เดนิช คุกกี้แฟนซี รสเนย ทีรามิสุ ช็อกโกแลต มอลท และคาราเมล คุกกี้พรีเมียม รส
ช็อกโกแลตชิพ อัลมอนด เอิรลเกรย และมอคค!าอัลมอนด และ ชอรตเบรดที่มีปริมาณเนยสดมากกว!าคุกกี้อื่นๆ สําหรับป{
2557 นี้ ทางบริษัทไดนําเสนอคุกกี้ลาวา (Lava Cookie) ซึ่งเป3นคุกกี้พรีเมียมที่สอดไสช็อกโกแลตเขมขน โดยมีสองแบบให
เลือกคือ คุกกี้ช็อกโกแลตลาวา และคุกกี้ช็อกโกแลตชิพลาวา
นอกจากนี้ บริษัทยังมีแบรนด เดลิโอ (Delio) คุกกี้ เพื่อนําเสนอคุกกี้หลากหลายชนิด เพื่อขยายฐานของกลุ!ม
ลูกคาใหมากขึ้น โดยมีจําหน!ายในราน S&P ไฮเปอรมารเก็ต ซูเปอรมารเก็ตทั่วไป รานสะดวกซื้อ และรานมินิมารททั้งในเขต
กรุงเทพและต!างจังหวัด
(7) ขนมไหว+พระจันทร': Mooncake
บริษัทใหความสําคัญในการนําเสนอขนมไหวพระจันทรที่ใหม! สด สะอาด ปลอดภัย และมีอายุผลิตภัณฑที่
สามารถเก็บไวรับประทานไดนานขึ้นบริษัทยังครองความเป3นผูนํา และไดรับการยอมรับจากลูกคาในการจําหน!ายผลิตภัณฑ
ชนิดนี้ ภายใตยี่หอ S&P และ Golden Dragon (มังกรทอง) ตลอดมาในแต!ละป{ เอส แอนด พี จะนําเสนอขนมไหวพระจันทร
หลากหลายไสเพื่อรองรับความตองการของผูบริโภค นอกเหนือจากความอร!อยของผลิตภัณฑที่บรรจงคัดสรรแลว เอส แอนด
พี ยังใหความสําคัญกับบรรจุภัณฑขนมไหวพระจันทร ดวยดีไซนคลาสสิคของดอกโบตั๋น ซึ่งถือเป3นสัญลักษณของความมงคล
ความร่ํารวย โชคลาภ สุขภาพร!างกายดี ครอบครัวที่อบอุ!นมั่นคง การงานอันเจริญกาวหนา ความรักยั่งยืนตลาดจนความอุดม
สมบูรณต!างๆของครอบครัว ซึ่งจะสรางความประทับใจใหกับผูรับเป3นอย!างยิ่ง โดยในป{ 2557 เอส แอนด พี ไดนําเสนอ
ขนมไหวพระจันทรรสชาติใหม!คือ ไสแครนเบอรรี่ & เอิรลเกรย
(8) ขนมไทย: Thai Sweet Delicacies
ขนมไทยหลากหลายรูปแบบและรสชาติ ทั้งขนมตํารับโบราณหารับประทานยากและขนมไทยประยุกตที่
ผสม ผสานขนมแบบตะวันตกกับรสชาติแบบไทยๆในบรรจุภัณฑสวยงามร!วมสมัย
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2.1.3 ผลิตภัณฑ'อาหาร
(1) อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง: Quick Meal
ในฐานะผูบุกเบิกธุรกิจอาหารแช!แข็งพรอมรับประทาน บริษัทไดลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาอย!างต!อเนื่อง
จุดเด!นของอาหารสําเร็จรูปแช!แข็งของบริษัทที่แตกต!างจากคู!แข!งอื่น คือ อาหารสําเร็จรูปแช!แข็ง เอส แอนด พี ทุกเมนูไดรับ
การปรุงอย!างพิถีพิถันเพื่อใหอร!อยถูกใจผูบริโภคทั้งใหคุณค!าและความปลอดภัยในดานโภชนาการมีการออกแบบบรรจุภัณฑ
ทั้งภายในและภายนอกที่ทันสมัยเพื่อใหเหมาะกับชีวิตแบบเร!งรีบ ของผูบริโภคมากขึ้น สะดวกและช!วยในเรื่องเวลาการอุ!น
อาหารนอยลงรวมถึงเมนูอาหารแช!แข็งที่มีหลากหลายมีการพัฒนาสินคาใหม!อย!างต!อเนื่อง
(2) ไส+กรอก: Premo
ผลิตภัณฑไสกรอกประเภทต!างๆ แฮม และเบคอนดวยแบรนด “พรีโม” สําหรับลูกคาระดับกลางขึ้นไป ซึ่ง
ผลิตภัณฑใชสูตรเฉพาะของ เอส แอนด พี คัดสรรเฉพาะเนื้อหมูเกรด A คุณภาพดี เนื้อแน!น อร!อย ในแบบฉบับรสชาติที่คน
ไทยคุนเคย สะอาดปลอดภัยไดมาตรฐาน โดยผลิตภัณฑใชเป3นวัตถุดิบของรานอาหาร เอส แอนด พี และจําหน!ายใหแก!ลูกคา
ทั้งแบบบรรจุซอง และแบบไสกรอกตักขายในช!องทางคาปลีกในโมเดิรนเทรด รวมทั้งการรับจางผลิตใหกับกลุ!มธุรกิจอาหาร
อื่นๆ
(3) วุ+นคาราจีแนน: Jelio Jello
เป3นการคิดคนขนมเจลลี่ ซึ่งสามารถนําลงในสายการผลิต เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินคา เจลลี่ คารา
จีแนนสําเร็จรูปทั้งในรูปแบบเจลลี่ผสมเนื้อผลไมและเจลลี่พรอมดื่มผสมน้ําผลไมใหวิตามินซีสูง
(4) ผลิตภัณฑ'ปรุงแตงอาหาร: Royallee
ผลิตภัณฑปรุงแต!งอาหาร (Dry Mix) ผ!านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ไดแก! สีผสมอาหาร แปAง
คัสตารด เป3นตน
(5) ผลิตภัณฑ'อาหารนานาชาติ: Delicatessen
เอส แอนด พี เป3นผูผลิตอาหารนานาชาติ (Delicatessen) ภายใตเครื่องหมายการคา Patio ไดแก! น้ําสลัด
ซุปแช!แ ข็ง และผลิตภั ณฑสําเร็จรูปอื่ นๆที่มีร สชาติที่ อร!อยและใส!ใ จต!อสุข ภาพของผูบริโ ภค ซึ่ง มีจําหน! ายที่รานอาหาร
เอส แอนด พี และในหางสรรพสินคาชั้นนําทั่วไป
2.2.4 บริการอื่น ๆ
(1) บริการจัดสงอาหาร: Delivery 1344
เอส แอนด พี Delivery เพียงแค!กดเบอรโทร 1344 บริการจัดส!งอาหาร เครื่องดื่ม เคก เบเกอรี่ที่หลากหลาย
และผลิตภัณฑอาหารพรอมรับประทานจัดส!งถึงบานเพื่อตอบสนองความตองการทุกไลฟšสไตลดวยความสะดวกและความ
รวดเร็ว รวมถึงการบริการปpŠนโตที่จัดส!งอาหารถึงบานในแต!ละมื้อทุกวันโดยเนนใหความสําคัญเรื่องคุณภาพ ความสดใหม!และ
ความรวดเร็วในการบริการ
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(2) บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที:่ Caterman
บริการจัดเลีย้ งสําหรับทุกโอกาสสําคัญ ดวยเมนูหลากหลาย ใส!ใจทุกรายละเอียด สามารถนําเสนอรูปแบบ
การจัดเลี้ยงครบวงจร ทั้งอาหารไทย จีน ฝรั่ง ของทุกๆแบรนด
2.3. การตลาดและภาวการณ'แขงขัน
นโยบายการตลาดที่บริษัท ยึดถือเป3นปรัชญาหลักในการดําเนินงานเสมอมาตลอดระยะเวลา 41 ป{ คือ การสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา และใหลูกคาตระหนักถึงชื่อของ เอส แอนด พี “ชื่อนี้มีแต!ของอร!อย” เมื่อนึกถึงอาหารและเบเกอรี่
ที่มีรสชาติอร!อย มีคุณภาพและบริการอันอบอุ!นน!าประทับใจ
2.3.1 กลยุทธ'ทางการตลาดของบริษัท
การมองกลยุทธทางการตลาดของบริษัทแยกเป3นแต!ละแบรนดซึ่งจะเนนใหความสําคัญทางดานผลิต ภัณฑ และดาน
การบริการใหเหมาะสมกับลู กคาหลัก ในแต! ละแบรนดนั้น ๆ ปjจ จุบัน ธุรกิ จ เอส แอนด พี เป3น แบรนดหลั กซึ่ง เป3น ธุรกิ จ
รานอาหารและเบเกอรี่ที่ใหบริการแก!กลุ!มลูกคาหลากหลายและทุกคนในครอบครัว นอกเหนือจากนี้ เอส แอนด พี ยังมี
บริการจัดส!งอาหารถึงบาน บริการอาหารปpŠนโต บริการจัดเลี้ยงในนาม “Caterman” มีรานอาหารทั้งในและต!างประเทศ
รวมไปถึงผลิตภัณฑที่มีการแข!งขันในตลาด เช!น BlueCup Coffee, ขนมไหวพระจันทร, อาหารสําเร็จรูปแช!แข็ง Quick
Meal และผลิตภัณฑ Delio ที่แพร!หลายในซูเปอรมารเก็ตทั่วไป กลยุทธทางการตลาดของบริษัท แบ!งเป3น 6 ดาน ดังนี้
(1) ด+านผลิตภัณฑ'
ความอร!อย คุณภาพ และความคุมค!าของผูบริโภคเป3นนโยบายที่บริษัทยึดถือในการดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด
41 ป{ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ เริ่ ม ตั้ ง แต! ก ารคั ด สรรเลื อ กใชแต! วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ส ด ซึ่ ง เป3 น สิ่ ง ที่ บ ริ ษั ท ให
ความสําคัญมาโดยตลอด ทําใหผูบริโภคมีความเชื่อมั่นในการมาใชบริการที่ เอส แอนด พี
นอกจากนี้กลยุทธที่สําคัญอีกอย!างหนึ่ง คือดานความหลากหลายของผลิตภัณฑและบริการ บริษัทมีผลิตภัณฑ
อาหารสําหรับทุกคนในครอบครัวในแต!ละมื้อ รวมทั้งเบเกอรี่ อาหารสําเร็จรูปแช!แข็งและอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภค บริษัทยังไดพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑและบริการมากขึ้น เช!น ทางดานเบเกอรี่ ไดเพิ่มเคก และคุกกี้ลิขสิทธิ์
โดราเอมอน แองกรี้เบริด เคกชิฟฟอนแคนเบอรี่ นอกจากนี้ยังไดพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับกลุ!มเปAาหมายคนรุ!นใหม! เช!น
ฮอกไกโดคิวบเคก ฮอกไกโดโรลเคก ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูบริโภคอย!างดี ทางดานอาหาร เอส แอนด พี ใหความสําคัญ
กับไลฟšสไตลของผูบริโภคที่เนนในเรื่องความอร!อยหลากหลาย และประโยชนต!อสุขภาพ โดยการสรางสรรคเมนูใหม!ออกมาใน
รูปแบบนานาชาติ และ การผสมผสาน ระหว!างอาหารไทย กับ อาหารชาติอื่น ๆ แต!ยังคงไวซึ่งความอร!อยแบบคุณภาพดวย
วัตถุดิบชั้นดี เช!น เมนูปลาแซลมอนจากนอรเวย หรือเทศกาลปลาคอด
ทางดานบรรจุภัณฑบริษัทเนนดานการพัฒนาบรรจุภัณฑมาโดยตลอดและเป3นผูนําดานการพัฒนาบรรจุภัณฑ
สวยงามสําหรับผลิตภัณฑเบเกอรี่ และคุกกี้ ซึ่งเป3นปjจจัยสําคัญอย!างหนึ่งที่ช!วยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภค
เพื่อมอบเป3นของขวัญในโอกาสต!าง ๆ
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(2) ด+านโฆษณาและสงเสริมการขาย
บริษัทไดตอกย้ําความเป3นผูนําดานรานอาหารและเบเกอรี่ดวยการออกโฆษณาที่สรางภาพพจนที่ดีใหกับแบรนด
เอส แอนด พี ผลิตภัณฑอาหาร เคก และเบเกอรี่ต!างๆโดยสื่อถึงคุณภาพสดใหม! ความพิถีพิถันในการปรุง และรสชาติอร!อย
ภายใตสโลแกน “เอส แอนด พี ชื่อนี้มีแต!ของอร!อย” ช!วงเดือนธันวาคม ไดมีการโฆษณา เคกและคุกกี้ เพื่อเพิ่มยอดขาย
ในช!วงเทศกาลป{ใหม! ภายใตแนวความคิด “เอส แอนด พี พูดแทนความรูสึก ใหเคกและคุกกี้ เอส แอนด พี พูดทุกความรูสึก
ทุกคําอวยพรแทนคุณ” อีกทั้งบริษัทยังจัดใหมีรายการส!งเสริมการขายในรูปแบบต!าง ๆ ในแต!ละเดือนโดยเฉพาะในเทศกาล
สําคัญต!าง ๆ
(3) การกําหนดราคา
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดราคาขายผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงปjจจัยต!างๆ ดังนี้
ตนทุนของวัตถุดิบหลัก และตนทุนในการผลิต
ตําแหน!งทางดานการตลาด ราคาขายผลิตภัณฑของคู!แข!งหรือเกณฑราคาขายโดยทั่วไปเพื่อใหลูกคาของ
เอส แอนด พี รูสึกถึงความคุมค!าเงิน
อัตราผลกําไรขั้นตนที่ตองการสรางจากผลิตภัณฑกลุ!มนั้น ๆ
(4) ด+านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการสงเสริมการขาย
บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของพนักงานว!าเป3นปjจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจจึงไดมีการจัดโปรแกรมการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานหนาราน เพื่อใหทํางานดวยความสุขและความสนุกโดยจัดอบรมใหความรูในดานผลิตภัณฑ
รวมทั้งเทคนิคการขาย และความเขาใจในเรื่องกิจกรรมส!งเสริมการขายและโปรแกรมการแข!งขันการแนะนําผลิตภัณฑ
ในเทศกาลต!างๆ
(5) ด+านการเลือกทําเลเป|ดสาขา
ในป{นี้บริษัทมีการขยายสาขารานอาหารและเบเกอรี่ภายใตแบรนดต!างๆ ภายในประเทศจํานวน 33 สาขา โดย
แบ!งเป3นรานอาหาร 15 สาขาและรานเบเกอรี่ 18 สาขา รวมจุดขายของบริษัท ณ วันสิ้นป{ 2557 ที่ 453 สาขา โดยแบ!งเป3น
รานอาหาร 133 สาขาและรานเบเกอรี่ 320 สาขา ซึ่งวิธีการที่จะเลือกนั้นบริษัทตองทําการสํารวจความตองการของตลาด
ก!อนเพื่อใชในการตัดสินใจในเรื่องรูปแบบของสาขารูปแบบของอาหาร และขนาดพื้นที่เพื่อใหตอบสนองความตองการของ
ตลาดใหมากที่สุด
2.3.2 สภาวะเศรษฐกิจและการแขงขัน
โดยภาพรวมของธุรกิจรานอาหารในป{ 2557 พบว!าปjจจัยดานการชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศ สถานการณ
ความไม!แน!นอนทางการเมือง หนี้สินภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น และภาวะค!าครองชีพที่สูงมากขึ้นทําใหผูบริโภคลดการจับจ!ายใช
สอยสินคาและการรับประทานอาหารนอกบานลง ในขณะที่การแข!งขันภายในธุรกิจรานอาหารเองก็มีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น
อันเนื่องมาจากผูประกอบการรายเดิมมีการขยายสาขาและแบรนดใหม!ๆเพิ่มขึ้น พรอมๆกับการเขาสู!ตลาดของผูประกอบการ
รายใหม!ๆ นอกจากนี้ผูประกอบการแต!ละรายยังตองเผชิญกับความทาทายทั้งในเรื่องของการบริหารตนทุนและค!าใชจ!าย
ธุรกิจอันเป3นผลเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ ตนทุน วัตถุดิบ ค!าเช!าพื้ นที่ ค!าขนส!ง และค!าจางแรงงาน และเรื่องอาหาร
ทางเลือกใหม!ๆ ทั้งอาหารพรอมปรุงและอาหารพรอมรับประทานที่มีหลากหลายและมีความสะดวกสบายมากกว!าการออกไป
รับประทานอาหารนอกบาน
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สําหรับภาพรวมผลการดําเนินงานของ เอส แอนด พี ในป{ 2557 นั้น ในช!วงครึ่งป{แรกบริษัทไดรับกระทบจากปjญหา
เศรษฐกิจและการเมือง ที่ส!งผลใหตลาดอยู!ในสภาวะถดถอย ทําใหผลการดําเนินงานเติบโตต่ํากว!าเปAาหมายที่ตองการ อย!างไร
ก็ตามในช!วงครึ่งป{หลังผลการดําเนินงานไดปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากบริษัทไดเนนกลยุทธการทําการตลาดดวยการปรับรูปแบบ
ดีไซนรานใหทันสมัยขึ้น การจัดโปรโมชันราคาสินคา การออกผลิตภัณฑนวัตกรรมใหม! เช!น ลาวาคุกกี้ การออกแบบบรรจุ
ภัณฑใหม!ๆ เพื่อนําเสนอขายสินคาใหน!าสนใจขึ้น เช!น กล!องของขวัญป{ใหม! ซึ่งไดรับการตอบรับดวยดีจากลูกคา ประกอบกับ
ในไตรมาสที่ 3 และ 4 เป3นช!วงเทศกาลขนมไหวพระจันทร และเทศกาลป{ใหม! ซึ่งเป3นช!วงการขายที่ผลิตภัณฑต!างๆของบริษัท
เป3นที่ตองการและไดรับการตอบรับอย!างสูงจากลูกคา
ในป{ 2557 นี้ บริษัทมีการขยายสาขารานอาหารและเบเกอรี่ ในประเทศไทย ภายใตแบรนดต!างๆ รวมประมาณ 30
สาขา โดยใชงบประมาณการลงทุนประมาณ 6 - 9 ลานบาทต!อสาขา และจากพฤติกรรมผูบริโภคที่หันมาใหความสนใจ
อาหารญี่ปุsนเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงเนนการขยายสาขาอาหารญี่ปุsนประเภททงคัตสึ “ไมเซน” ทั้งนี้การที่บริษัทมีแบรนด
รานอาหารที่หลากหลายถือเป3นการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ รวมถึงเป3นทาง เลือกใหกับผูบริโภคดวย ขณะเดียวกันป{นี้
บริษัทยังพิจารณาปpดรานเอส แอนด พี ในรูปแบบคีออสที่อยู!ในพื้นที่ใกลเคียงกับรานขนาดใหญ!และรานในทําเลที่ตั้งไม!
ประสบความสําเร็จดานยอดขายดวย
นอกจากนั้น ป{ 2557 นับเป3นป{ที่สําคัญสําหรับบริษัทในการเริ่มตนขยายตลาดสู!ประเทศอาเซียน เนือ่ งจากบริษัทได
เปpดรานอาหารและเบเกอรี่ ภายใตแบรนด เอส แอนด พี รานแรกที่ Aeon Mall ประเทศกัมพูชา และไดวางเปAาหมาย
ในระยะ 5 ป{นับจากนี้จะขยายรานอาหารและเบเกอรี่ ภายใตแบรนดเอส แอนด พี รวมไม!ตา่ํ กว!า 10 สาขาดวยงบประมาณ
การลงทุนสาขาละ 6 - 9 ลานบาท
สําหรับธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคอื่นๆทั่วโลก แมว!าภาวะเศรษฐกิจในกลุ!มประเทศยุโรปจะอยู!ในภาวะถดถอยในช!วง
ที่ผ!านมา แต!ผลการดําเนินงานบริษัทยังเติบโตไดในอัตรา 8 – 10% มียอดขายจากธุรกิจรานอาหารต!างประเทศในป{นี้เกือบ
1,000 ลานบาท โดยปjจจุบัน บริษัทมีรานอาหารและเบเกอรี่ภายใตแบรนดต!างๆ ในยุโรปและเอเชียรวม 23 สาขา และได
วางเปAาหมายในระยะ 5 ป{นับจากนี้จะขยายรานอาหารเพิ่มอีก 20 สาขาภายใตแบรนดภัทราเป3นหลัก ใชงบประมาณการ
ลงทุนสาขาละ 7 แสน – 1 ลานปอนด หรือประมาณ 40 – 54 ลานบาทต!อสาขา

2.4

เหตุการณ'ที่สําคัญในป~ พ.ศ. 2557
ตลอดระยะเวลาการดํ าเนิน งานในป{ 2557 ที่ ผ!า นมาบริษั ทไดเผชิ ญความทาทายทางเศรษฐกิ จภายในประเทศ
ไม!ว!าจะเป3นการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ สถานการณความไม!แน!นอนทางการเมือง อย!างไรก็ดีบริษัทยังคงมุ!งมั่น
ในการผลักดันใหการดําเนินงานของบริษัทเป3นไปตามเปAาหมายที่วางไวไม!ว!าจะเป3นการขยายธุรกิจทั้งในและต!างประเทศ
การพัฒนาผลิตภัณฑ ตลอดจนการจัดกิจกรรมดานการตลาด และการจัดกิจกรรมที่ช!วยสรางสรรคสังคมและสิ่งแวดลอม
ของประเทศ
(1) การขยายธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ'
ในป{ 2557 นี้ บริษัทมีการขยายธุรกิจหลักโดยดําเนินการเปpดสาขาของรานแอส แอนด พี รวมทั้งสิ้น
จํานวน 33 ราน และนอกจากนี้ยังไดมีการดําเนินการปรับปรุงและตกแต!งรานใหม!สําหรับสาขาเดิม 3
สาขาเพื่อความทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรานอาหาร และเบเกอรี่ชอพ สามารถ
ตอบสนองต!อความตองการในการบริโภคของลูกคาไดดียิ่งขึ้น
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ในวันที่ 27 มีนาคม ไดมีการเปpดรานวานิลลาสาขาใหม! Vanilla Bakeshop ที่วานิลลา การเดน
ซอยเอกมัย 12 สาขานี้มีคอนเซ็ปตเป3นรานขนมอบสดใหม! โดยมีการจัดบรรยากาศในรานเป3นครัวเปpด
สามารถมองเห็นการอบขนม ให ความรูสึกเหมือนมานั่งทานอยู!ในหองอบขนมและไดกลิ่นหอมของขนม
อบอวลอยู!ในราน
ทางบริษัท เอส แอนด พี ไดจัดการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป{ 2557 ขึ้นในวันที่ 21 เมษายน ณ หอง
โถงใหญ! โรงงานบางนา-ตราด กม.23 วั ต ถุ ป ระสงคในการจั ด การประชุ ม ครั้ ง นี้ เ พื่ อ รายงานผล
ประกอบการโดยรวมของบริษัทใหผูถือหุนไดรับทราบ
ในวันที่ 13 มิถุนายน ทางบริษัท เอส แอนด พี ไดมีการจัดการประชุม Supplier Conference ประจําป{
2557 ขึ้นที่โรงแรม St. Regis Bangkok กรุงเทพฯ เพื่อเป3นการพบพบปะพูดคุยกระชับความสัมพันธ
ระหว!าง Supplier กับบริษัทใหดียิ่งขึ้น
เพื่อเป3นการตอนรับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC และยังเป3นการขยายโอกาส
ทางธุรกิจ บริษัท เอส แอนด พี จึงไดทําการเปpดรานเอส แอนด พี ขึ้นที่หางอิออนมอลล กรุงพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา ในวันที่ 30 มิถุนายน ซึ่งนับเป3นรานเอส แอนด พี สาขาแรกที่เปpดขึ้นนอกประเทศไทย
เพื่ อ ใหเขากั บ เทศกาลเจในป{ นี้ ทางบริ ษั ท จึ ง ไดออกผลิ ต ภั ณ ฑใหม! ใ นคอนเซ็ ป ต "สุ ข ใจ - อิ่ ม เจ"
หลากหลายเบเกอรี่เจสดอร!อย เริ่มตนดวยเมนูใหม! "แซนวิชหมูหยองน้ําพริกเผาเจ" ซึ่งวางจําหน!ายใน
วันที่ 24 กันยายน เป3นวันแรก
ดานอาหารปรุงสดก็มีการพัฒนาเมนูใหม!ๆมากมายหลากหลายรายการเพื่อเป3นทางเลือกใหแก!ลูกคา
ไดแก! เมนูขาวหนาน้ําพริกไข!นุ!ม ที่วางจําหน!ายในวันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2557 และ เมนูขาว 9
หนา 99 บาท ที่เริ่มวางจําหน!ายในวันที่ 9 มีนาคม เป3นตนไป
บริษัท เอส แอนด พี ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ "อาหารไทย" ที่มีชื่อเสียงถูกปากถูกใจทุกคนทั่วโลก
เพื่อเป3นการส!งเสริมและสนันสนุนอาหารไทยใหเป3นที่ประจักษมากขึ้นในยุคเออีซี จึงไดร!วมมือกับบริษัท
ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ดวยการเปpด "โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี" (MSC Thai Culinary
School) ที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมเชฟโลกแลว โดยจัดงานแถลงข!าวเปpดตัว
ไปในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
ในวันที่ 11 ตุลาคม ทางบริษัทไดเปpดราน เอส แอนด พี ขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป3นรานอาหาร
สาขาที่ 2 ในบริเวณพื้นที่เดียวกัน โดยไดรับการตอนรับอย!างอบอุ!นจากลูกคาจํานวนมาก ตั้งแต!วันแรกที่
เปpดดําเนินการ
ในป{ 2557 ฝsายวิจัยและพัฒนาของบริษัทไดคิดคนพัฒนาผลิตภัณฑใหม!ออกสู!ตลาดมากกว!า 70 รายการ
โดยผลิตภัณฑใหม!ดังกล!าวสามารถสรางมูลค!าใหบริษัท ฯ เกือบ 400 ลานบาท และนอกจากนี้ไดมีการ
พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑและ/หรือบรรจุภัณฑที่มีอยู!ในดียิ่งขึ้นเพื่อช!วยเพิ่มยอดขายของพวกเขามา
นานกว!า 10%
เนื่องจากบริษัทมีความจําเป3นในการจัดหาพื้นที่โรงงานเบเกอรี่แห!งใหม!เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตและรองรับ
การขยายตั ว ทางธุ ร กิ จ ในเดื อ นสิ ง หาคมบริ ษั ท จึ งไดลงทุ น สรางโรงงานผลิ ต ในพื้ น ที่ โ ครงการนิ ค ม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ดวยเงินลงทุนจํานวน 185 ลานบาท และขณะนี้โครงการดังกล!าวก็
อยู!ระหว!างการพิจารณาเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการส!งเสริมการลงทุน (BOI)
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(2) รางวัลและความสําเร็จ
รับมอบรางวัลThailand Top Company Awards 2014 สาขาอาหารและเครื่องดื่ม จากมหาวิทยาลัย
หอการคาไทย ร!วมกับ บริษัท เออารไอพี จํากัด จัดขึ้นโดยมีศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยเกษม
วัฒนชัย องคมนตรี เป3นผูมอบ
ราน Patara ไดรับเลือกใหเป3น "Best Restaurants" ประจําป{ 2014 นับเป3นเวลาถึง 9 ป{ติดต!อกัน ที่
รานอาหาร Patara fine Thai Cuisine กรุงเทพฯ ไดรับเลือกจาก นิตยสาร Thailand Tatler
นอกจากนี้ราน Patara ยังไดรับการโหวตใหเป3น "ผูชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยมของ TripAdvisor"
ประจําป{ 2014 จากการใหคะแนนโดยแขกบน TripAdvisor ซึ่งความสําเร็จเหล!านี้คือเครื่องการันตรี
คุณภาพดานรสชาติอาหารและการบริการไดเป3นอย!างดี
ไดรับ รางวั ลสถานประกอบการดี เด! นดานมาตรฐานการท! องเที่ย วไทย และมาตรฐานการท! องเที่ ย ว
ประเภท "การบริการอาหารเพื่อการท-องเที่ยว" ประจําป{ 2555 และ 2556 จากกรมการท!องเที่ยว เมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2557
บริษัท เอส แอนด พี ไดรับรางวัล "World Class Food Safety Standard Mass Catering
Award" จากการแข!งขันสุดยอดเชฟอาหารไทยชิงแชมปšโลกครั้งที่ 2 (The 2nd Thailand Culinary
World Challenge 2014) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ ลานมรกต ศูนยการคาเซ็นทรัล ชิดลม
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ไดรับเชิญเขาพบนายกรัฐมนตรี ร!วมกับบริษัทชั้นนําหลาย
บริษัท โดยไดรับการขอบคุณจากการสนับสนุนและการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งการฝ†กอาชีพใหแก!
เยาวชนไทย ในงาน “อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ หองประชุม Phoenix
5 อาคารอิมแพคเมืองทองธานี
รับมอบรางวัลพัฒนาการโลจิสติกสดีเด!น ประจําป{ 2557 จากคุณปราโมทย วิทยาสุข ผูช!วยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวงอุตสาหกรรม ในงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2014 จัดโดย
สํานักโลจิสติกส กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร! กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อ 2 ธันวาคม
2557 ณ ไบเทค บางนา
ไดรับการเปpดเผยรายชื่อ 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด!นในการดําเนินธุรกิจดานสิ่งแวดลอม
สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือกลุ!มหลักทรัพย
ESG100 ดวยการคัดเลือกจาก 567 บริษัทจดทะเบียน จากสถาบันไทยพัฒน สถาบันไทยพัฒน โดย
บริษัทจะไดรับมอบมอบ ESG100 Certificate (Environmental Social and Governance) ในโอกาส
ต!อไป
(3) กิจกรรมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย
นอกจากการโฆษณาและออกผลิตภัณฑใหม!ๆแลว ทางบริษัทยังไดจัดใหมีรายการส!งเสริมการขายและ
กิจกรรมต!างๆตลอดทั้งป{ อาทิ
วันพุธลด 20% เป3นกลยุทธในการเพิ่มยอดขายใหกับกลุ!มผลิตภัณฑเบเกอรี่ โดยการลดราคา 20% ในทุก
วันพุธ กิจกรรมนี้จัดต!อเนื่องมาตั้งแต!ป{ 2555 และในป{ 2557 กิจกรรมนี้ก็ยังคงไดรับความนิยมจากลูกคา
เป3นอย!างดี
กิจกรรม Bluecup D-Day ยังคงจัดต!อเนื่อง และป{นยี้ ังมีกิจกรรมพิเศษคือ Bluecup Double D-Day
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ที่จัดกิจกรรมซื้อ 1 แกวแถม 1 แกว เพิ่มขึ้นเป3น 2 ครั้งต!อ 1 เดือนเพื่อตอบแทนลูกคาที่อุดหนุนกาแฟ
บลูคัพดวยดีตลอดมา
ในช!วงเทศกาลไหวพระจันทร ทางบริษัทไดจัดกิจกรรมขนมไหวพระจันทร S&P รับความโชคดี 2 ชั้น
โดยใหลูกคาร!วมสนุกโดยการส!ง SMS ชิงรางวัลโทรศัพทมือถือ และรางวัลซื้อขนมไหวพระจันทร 4 กล!อง
ฟรี 1 กล!อง
เพื่อใหเขากับยุคสมัยที่โซเชี่ยลเน็ตเวิรคกลายเป3นสิ่งยอดนิยมสําหรับคนในปjจจุบันนี้ บริษัท เอส แอนด พี
ไดจัดทําสติ๊กเกอรไลน "Sweet Pat" ที่ลูกคาสามารถโหลดไปใชงาน รวมทั้งสามารถติดตามขอมูล
ข!าวสารและโปรโมชั่นต!างๆจากทางบริษัทไดอย!างสะดวกรวดเร็วจากทาง S&P Line Official Account
อีกดวย
บริษัท เอส แอนด พี ไดเพิ่มช!องทางการขายบนโลกออนไลน กับโปรโมชั่นพิเศษที่ไดมอบใหลูกคาผ!าน
ทางเว็บไซต ENSOGO ในรูปแบบของคูปองลดราคา ในโปรโมชั่น 41 ป~ “S&P ชื่อนี้มีแตของอรอย”สุข
ทั้งครอบครัว กับเซตเมนูปลากะพงทอดซอสน้ําปลา ราคาพิเศษเพียง 599 บาท ตั้งแต!วันที่ 20 พ.ย.
2557 – 20 ม.ค. 2558
เพื่อเป3นการส!งเสริมการขายตามฤดูกาลและเทศกาลสําคัญต!างๆ จึงมีการออกโปรโมชั่นพิเศษกระตุน
ยอดขายมากมาย ไดแก! Simply Love on Valentine's Day, Children's Day 2014, Simply
Strawberry, Savory & Sweet Summer, Summer Wow ลด 20 บาท, Simply Sandwich, สุขสันต
วันแม! Happy Mother's Day สิงหานี้พาแม!มาทานลด 20% เป3นตน
Loyalty Program พรอมสิทธิประโยชน ซึ่งสมาชิกจะไดรับรับส!วนลดในการซื้อสินคาและบริการ ส!วนลด
พิเศษในเดือนเกิด และการสะสมคะแนน แลกของรางวัลออนไลน รวมถึงสิทธิในการเขาร!วมกิจกรรม
ต!างๆ มากมาย ตลอดทั้งป{
กิจกรรม Summer Camp 2014 “ฝ†กจิต บริหารกาย ในสวนขวัญ” ซึ่งในป{นี้เราไดพาสมาชิก S&P Joy
Kids ไปเรียนรูการดูจิต ฝ†กจิต โดยพระอาจารยธมฺมทีโป ใหสามารถเขาใจจิตของตน นําไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน เดินจงกรมสัมผัสจิต ท!ามกลางธรรมชาติที่สวยงามร!มรื่น พรอมร!วมถวายภัตตาหารเพล
ปpดทายดวยกิจกรรมโยคะ เพื่อผ!อนคลายกลามเนื้อและเพิ่มความยืดหยุ!นใหกับร!างกาย โดย ปAาจิ๊ อัจฉรา
พรรณ ไพบูลณสุวรรณ ณ บานสวนขวัญ จังหวัดนครปฐม
กิจกรรม “หลักสูตรพัฒนาจิต กายสมบูรณ จิตพิสุทธิ์” กิจกรรมดีๆ ส!งเสริมสถาบันครอบครัวใหสมาชิก
ไดมีโอกาสทํากิจกรรมร!วมกับครอบครัว ผ!านการฝ†กปฏิบัติธรรมเจริญสติ และเขาใจในหลักการ รวมถึงวิธี
ฝ†กฝนทักษะการเจริญสติกับอิริยาบถย!อยในชีวิตประจําวัน โดยเรียนรูการฝ†กสติใหรูตัวในขณะปjจจุบัน
อันจะนําไปสู!การพัฒนาสติแ ละปj ญญา สามารถจั ดการกับอารมณของตนเองเพื่อ อยู!ร!ว มกับสมาชิ ก
ครอบครัวและผูอื่นอย!างเป3นสุข โดยทีมวิทยากรผูมีความเชี่ยวชาญ และคุณวรากร ไรวา ใหเกียรติเป3น
วิทยากรพิเศษ บรรยายธรรมเรื่อง “ภพภูมิ” ณ บานไรวา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กิจกรรม “Joy Card Joy Movie” ชมภาพยนตรรอบพิเศษสําหรับสมาชิก ที่ไดจัดขึ้นเป3นประจําทุก
เดือน ซึ่งภาพยนตรที่จัดขึ้นนั้นลวนแต!เป3นภาพยนตรที่ไดรับกระแสความนิยมและไดรับการตอบรับจาก
สมาชิกทุกท!านเป3นอย!างดี
กิจกรรม “S&P Joy Card Top Spender” อีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อคืนกําไรใหกับลูกคากลุ!มสมาชิก
โดยจัดใหมีกิจกรรมเป3นแบบรายไตรมาส หรือรายป{ เพื่อมอบรางวัลที่ผ!านการคัดสรรมาเป3นอย!างดีและ
ตรงใจลูกคามากที่สุด สําหรับสมาชิกที่มียอดซื้อสูงสุดในแต!ละช!วง
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กิจกรรมพิเศษ แจกบัตรชมละครเวที “สี่แผ!นดิน เดอะมิวสิคัล” สําหรับสมาชิกที่มียอดซื้อสูงสุดในแต!ละ
ช!วงที่จัดกิจกรรมพรอมมอบส!วนลดพิเศษใหกับสมาชิกที่ตองการซื้อบัตรชมละครเวที “สี่แผ!นดิน เดอะมิว
สิคัล”
กิจกรรมสานสัมพันธกับชุมชนออนไลน เป3นการจัดกิจกรรมร!วมกับสมาชิกจากหองกนครัว ในเวปไซต
พันทิปดอทคอม ซึ่งเวปไซตพันทิปนั้นถือเป3นเวปไซตรุ!นแรกๆ ในประเทศไทย ที่ประสบความสําเร็จและ
ไดรับความนิยมเป3นอย!างมากในชุมชนออนไลน และไดใชชื่องานในครั้งนี้ว!า “Happy Baking Day with
S&P” โดยวิทยากรและทีมงานผูมีประสบการณ ความรูและความเชี่ยวชาญจาก S&P มาสอนดานเทคนิค
ในการแต!งหนาเคกขั้นพื้นฐาน อาทิ การปาดหนาเคก การบีบครีมใหเป3นรูปดอกกุหลาบ รวมไปถึงเทคนิค
ในการปjqนตุŸกตาน้ําตาล ซึ่งกําลังเป3นที่สนใจอยู!ในขณะนี้ อีกทั้งกิจกรรมที่ไดจัดร!วมกันนี้ยังสามารถสราง
สัมพันธภาพอันดีระหว!าง เวบไซตพันทิป ดอทคอม, S&P และสมาชิกของเวบไซตรวมไปถึงการเพิ่ม
ช!องทางในการประชาสัมพันธ และสรางภาพลักษณอันดีใหเป3นที่รูจักมากยิ่งขึ้น
2.5 การจัดหาวัตถุดิบของบริษัท
2.5.1. นโยบายด+านการจัดซื้อ-จัดหา
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต!อผูมีส!วนไดเสียทุกกลุ!มและดวยตระหนักดีว!าผลิตภัณฑของบริษัท
จะตองมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและมีมาตรฐานเดียวกันเพื่อใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑของบริษัท ดังนั้น
นโยบายดานการจัดซื้อ-จัดหา วัตถุดิบ บรรจุภัณฑเพื่อใชในกระบวนการผลิต บรรจุภาชนะและบรรจุภัณฑที่หีบห!อผลิตภัณฑ
ของบริษัทจากโรงงานไปยังรานอาหารและรานเบเกอรี่ของบริษัท จึงตองผ!านกระบวนการคัดสรรและมีมาตรฐาน ในป{ 2557
บริษัทดําเนินนโยบายการจัดซื้อโดยคํานึงถึงการบริหารจัดการเพื่อใหบริษัทสามารถบรรลุเปAาหมายและสอดคลองกับแผนกล
ยุทธของบริษัทในระยะยาว ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
(1) มุงเน+นความมีคุณภาพและตอเนื่อง
โดยวัตถุดิบภาชนะและบรรจุภัณฑที่บริษัทจัดซื้อ บริษัทไดกําหนดใหมีกระบวนการในการคัดสรร/คัดเลือกตัง้ แต!
คู!คา ผูใหบริการ ตองมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทกําหนด เช!น คู!คา เป3นเจาของแหล!งผลิตวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภัณฑที่มี
มาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ คู!คา เป3นผูใหบริการที่มีศักยภาพในการจัดซื้อ วัตถุดิบ สินคาและบริการที่มีคุณภาพและ
สามารถจัดหาวัตถุดิบ สินคาจัดส!งใหกับบริษัทไดอย!าง เพียงพอตามความตองการของบริษัทในขณะที่ราคาไม!ผันแปรอย!างมี
นัยสําคัญซึ่งส!งผลกระทบต!อการบริหารตนทุนการผลิตของบริษัทเป3นสําคัญ
(2) มีมาตรฐานเดียวกัน
โดยวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภัณฑที่บริษัทจัดซื้อตองมีมาตรฐานเดียวกัน เช!น มีความสด และใหม! มีความ
สะอาด มีความปลอดภัย และไม!มีสารปนเปqอนซึ่งอาจส!งผลกระทบต!อผลิตภัณฑและผูบริโภคซึ่งบริษัทไดจัดใหมีกระบวนการ
ทดสอบวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภัณฑอย!างเพียงพอและเชื่อมั่นไดว!าวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภัณฑมีคุณภาพและมาตรฐาน
ที่เพียงพอเชื่อถือไดและเมื่อผลิตภัณฑของบริษัทถึงมือผูบริโภค มีความสด สะอาดและปลอดภัยและมีคุณค!าทางโภชนาการ
ดวยมาตรฐานเดียวกัน
(3) สนับสนุนคูค+าและพันธมิตรธุรกิจ
บริษัทไดใหความสําคัญต!อการสนับสนุนและเสริมสรางพันธ มิตรธุรกิจในระยะยาวดวยเหตุผลที่ว!าการดําเนิน
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ธุรกิจใหเติบโตในระยะยาวนั้นปjจจัยความสําเร็จหนึ่งคือการส!งเสริมและสนับสนุนแก! คู!คาและพันธมิตรใหเติบโตเคียงขางไป
พรอมกับบริษัท โดยการจัดใหมีการช!วยเหลือเพื่อแก!ปjญหาร!วมกันในการเสริมสรางศักยภาพใหแก!คู!คาและพันธมิตรเพิ่มขึ้น
เช!น การใหขอมูลเกี่ยวกับความตองการวัตถุดิบและผลิตภัณฑสําหรับแต!ละช!วง ระยะเวลาตามแผนงานการผลิตและแผนการ
ตลาด
(4) บริหารคลังสินค+าอยางมีประสิทธิภาพ
โดยในกระบวนการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ ภาชนะ และ บรรจุภัณฑ บริษัทมีการจัดทําแผนงานการจัดซื้อ
- จัดหาวัตถุดิบ ภาชนะ และบรรจุภัณฑเป3นการล!วงหนาตามระยะเวลาและความตองการของโรงงานและแผนการตลาด จึงมี
ผลทําใหการบริหารคลังสินคามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยสามารถประมาณการความตองการซึ่งส!งผลต!อการบริหารและจัดการ
ตนทุนสินคาในภาพรวมไดเป3นอย!างดี มีการประสานงานร!วมกับฝsายวิจัย และพัฒนา ฝsายการตลาดเพื่อวางแผนในการจัดหา
วัตถุดิบ ภาชนะ และบรรจุภัณฑที่ใชใหเหมาะสมกับภาวะกาลในปjจจุบันส!วนวัตถุดิบที่คุณสมบัติผันแปรเปลี่ยนแปลงไปตาม
ฤดูกาล มีการกําหนดคุณสมบัติและสิ่งทดแทนอย!างชัดเจน
ในป{ 2557 บริษัทยังคงสรางความต!อเนื่องและใหความสําคัญในเรื่องมาตรฐานคุณภาพ ความสะอาด
ความปลอดภัยและคุณค!าทางโภชนาการของผลิตภัณฑอาหาร การบริหารตนทุนวัตถุดิบ บรรจุภัณฑและอุปกรณอย!าง
ต!อเนื่องตั้งแต!ขั้นตอนในการจัดซื้อ-จัดหา คู!คา ผูจัดจําหน!าย (Suppliers) กระบวนการผลิต กระบวนการขนส!ง การควบคุม
คุณภาพระหว!างการจัดเก็บก!อน การบริหารคลังสินคา ดังนี้
พัฒนาการดําเนินงานของทุกหน!วยงานเพื่อความสอดคลองกับมาตรฐานและขอกําหนดกฎหมาย
สื่อสารและใหความรูดานความปลอดภัย คุณภาพ โภชนาการ และสุขภาพแก!ผูมีส!วนไดส!วนเสียใน
ธุรกิจของ เอส แอนด พี และ พนักงานในองคกร
พัฒนาเครือข!ายวิชาการและผูเชี่ยวชาญ เพื่อความมั่นใจในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและ
คุณภาพอาหาร
พัฒนาทีมคุณภาพใหมีทักษะการประเมินความเสี่ยงเพื่อความมั่นใจในการบริหารจัดการเชิงปAองกัน
นํามาตรฐานสากล และเทคโนโลยีมาช!วยในการพัฒนาและประยุกตใชมาตรฐานความปลอดภัยและ
คุณภาพอาหาร
จัดระบบงาน/ผูรับผิดชอบ ใหรองรับกรณีเกิดปjญหา/แกปjญหา ใหมีกระบวนการที่สั้น กระชับ รวดเร็ว
ทบทวนผูขาย และตนทุนวัตถุดิบ สินคา กระบวนการในการขนส!งและส!งมอบสินคาของสาขา/เบเกอรี่
ชอพที่ตั้งอยู!ในต!างจังหวัดตามภูมิภาคต!าง ๆ
สรางระบบการบริหารคลังสินคาที่มีประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้น
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3.

ปvจจัยความเสี่ยง

จากสภาพแวดลอมอุตสาหกรรม ภาวะการแข!งขัน, พฤติกรรมของผูบริโภค, การเปpดเสรีทางการคาและบริการ,
การก!อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การพัฒนาของระบบสารสนเทศ, การดําเนินงาน, กฎระเบียบและมาตร ฐานที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย!างรวดเร็ว ทําใหปjจจัยและโอกาสการเกิดความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกของบริษัทมีเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้
บริษัทใหความสําคัญดานการบริหารความเสี่ยงมาโดยตลอด และไดจัดตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ
2555 เพื่อกําหนดนโยบาย แนวทางและการติดตาม รวมทั้งประเมินผลของการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดดําเนินการกําหนดนโยบายและพิจารณาการบริหารความเสี่ยงของทุกหน!วยงาน
ในองคกรตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงในโครงการสําคัญ
ที่มีงบการลงทุนสูง ก!อนนําเสนอต!อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารพิจารณาแลวว!าปjจจัยความเสี่ยงหลักของ
บริษัทและแนวทางการบริหารมีดังต!อไปนี้
3.1

ความเสี่ยงด+านกลยุทธ'
การวางแผนกลยุทธเป3นเครื่องมือสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานเพื่อใหบริษัทสามารถดําเนินการได
สําเร็จตามวัตถุประสงคและเปAาหมายที่กําหนด คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดใหมีการจัดทําแผนกลยุทธและงบประมาณ
เพื่อกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยในการดําเนินงานไดมีการวิเคราะหความเป3นไปได
และปjจจัยที่ส!งผลกระทบต!อการดําเนินธุรกิจอันไดแก! ปjจจัยภายใน ปjจจัยภายนอก สภาพ แวดลอมทางเศรษฐกิจ ภาวะ
อุตสาหกรรม และคู!แข!งขัน รวมทั้งการพิจารณาโอกาสในการขยายธุรกิจในต!างประเทศ ซึ่งปjจจุบันบริษัทไดจัดตั้งสํานักกล
ยุทธที่มีหนาที่ รับผิดชอบโดยตรง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่พิจารณาและใหคําแนะนําต!อสํานักกลยุทธใน
ภาพรวม
3.2.

ความเสี่ยงด+านปฏิบัติการ
ในขบวนการดําเนินการการปฏิบัติงานของแต!ละหน!วยงานในองคกร ถือเป3นปjจจัยหนึ่งที่สําคัญในการ ขับเคลื่อน
ใหบริษัทสามารถบรรลุเปAาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดได บริษัทมีการขยายธุรกิจมาโดยตลอดทั้งจํานวนสาขา และจุด
ใหบริการเพิ่มขึ้น รวมทั้งเสนอผลิตภัณฑใหม!และแตกแขนงธุรกิจ เช!น รานอาหารญี่ปุsนโดยบริษัท มีการจัดรับพนักงานเพิ่ม
อย!างต!อเนื่อง ดังนั้นในการดําเนินงานหากผูปฏิบัติงานไม!สามารถปฏิบัติงานไดตามภารกิจที่กําหนดไดก็จะส!งผลใหการ
ขับเคลื่อนองคกรเป3นไปอย!างเชื่องชา ขาดประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและฝsายบริหาร ไดตระหนักถึงปjจจัย ดังกล!าว จึง
ไดจัดใหมีการฝ†กอบรม เพื่อสรางการรับรูและเขาใจใหแก!พนักงานแต!ละระดับชั้น มีการจัดทําคู!มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน
สําหรับกิจกรรมที่สําคัญ มีการแบ!งแยกหนาที่งานเพื่อใหมีการสอบทานงานระหว!างกัน มีการรายงานและติดตามอย!างเป3น
ระบบรวมทั้งพิจารณาแนวทางการพัฒนาวิธีการทํางานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความรวด เร็ว มีความถูกตองและควบคุม
ตนทุนทั้งการผลิต การบริห ารและการใหบริก าร นอกจากนี้บริ ษัทไดจัด ใหมีฝsายตรวจสอบภายในเพื่อทําหนาที่ในการ
ตรวจสอบและติดตาม ทั้งนี้คณะกรรมกรบริหารความเสี่ยงมีหนาที่พิจารณาความเสี่ยงดานปฏิบัติการทั้งระดับผลกระทบต!อ
องคกรและโอกาสที่จะเกิดขึ้น รวมถึงแนวทางปAองกันและบริหารความเสี่ยงนั้นๆ
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3.3

ความเสี่ยงด+านการเงิน
บริษัทมีการบริหารจัดการดานการเงิน โดยคํานึงถึงความเสี่ยงดานสภาพคล!อง (Liquidity Risk) ดานคู!คา (Credit
Risk) และดานตลาด เช!น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ย (Market Risk) เป3นหลัก ทั้งนี้
บริษัทมีการจัดทําประมาณการทางการเงิน แนวทางการบริหาร การติดตามและกําหนดมาตรฐานต!างๆ เช!น สัดส!วนหนี้สิน
ต!อทุน ทรัพยสินระยะสั้นหรือเงินสํารองอย!างชัดเจน เพื่อนํามาใชในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3.4

ความเสี่ยงด+านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทมีการขยายธุรกิจ อาทิการเพิ่มจํานวนสาขา และจุดใหบริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทสําคัญ
ในการสนับสนุนการการปฏิบัติงานของหน!วยงานต!างๆ ในองคกรใหมีประสิทธิภาพ การเชื่อมต!อระบบงานย!อยต!าง ๆ ความ
ปลอดภัยของขอมูลและการเขาถึงขอมูลในระบบงาน การส!งผ!านขอมูลเพื่อช!วยสนับสนุนในการจัดทํารายงานต!าง ๆ ให
หัวหนาฝsายงานและผูบริหารจะเป3นส!วนช!วยใหบริษัทมีการบริหารจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงไดกําหนดใหมี
หน!วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป3นหน!วยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลระบบงาน และเสริมสรางใหองคกรมีความพรอมใน
การรองรับนวัตกรรมใหม!ๆ ทางดานเทคโนโลยี มีการกําหนดใหมีการจัดทําแผนแม!บททางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให
สอดรับกับแผนธุรกิจขององคกร มีการจัดทําแผนความมั่นคงปลอดภัยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนธุรกิจต!อเนื่อง แผน
สํารองฉุกเฉิน เพื่อช!วยในการสนับสนุนงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการรายงานและติดตามการปฏิบัติตามแผนงาน
ดังกล!าวขางตนใหผูบริหารรับทราบอย!างสม่ําเสมอ
3.5

ความเสี่ยงด+านภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเมือง
บริษัทไดตระหนักถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีผลต!อการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท เช!น น้ําท!วม โรคระบาด (เช!น
โรคไขหวัดนก) ความไม!สงบทางการเมือง เป3นตน ดังนั้น บริษัทจึงไดเตรียมแผนการรองรับรวมทั้งการฝ†กอบรมพนักงานใน
การรับมือกับภัยธรรมชาติต!างๆรวมทั้งภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือจากการกระทําของมนุษย เช!น ไฟไหม การประทวงต!างๆ
โดยแผนรองรับดังกล!าวไดแบ!งเป3นระยะสั้นในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและบริษัทจําเป3นตองดําเนิน การทางธุรกิจอย!างต!อเนื่อง
(Business Continuity Plan (BCP) และแผนระยะปานกลางถึงยาว เพื่อระงับหรือบรรเทาเหตุการณเฉพาะหนาตาม
เหตุการณนั้น ๆ และใหมีผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจใหนอยที่สุด โดยแผน BCP จะตองไดรับการทบทวนจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเป3นระยะๆ และหากมีเหตุการณฉุกเฉินเกิดขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงกับเหตุการณนั้นๆ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแผนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต
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4.

ทรัพย'สินที่ใช+ในการประกอบธุรกิจ

4.1

ทรัพย'สินถาวร
บริษัทฯ และบริษัทย!อยมีทรัพยสินที่เป3นที่ดินและอาคารใชเป3นสํานักงาน และโรงงาน มีมูลค!าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้

ที่ดินและอาคาร
ที่ดิน 3 แปลง รวมเนื้อที่ 109 ตารางวา
เลขที่ 457-457/6 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ที่ดิน 16 แปลง รวมเนื้อที่ 7 ไร! 93 ตารางวา
เลขที่ 2-2/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ที่ดิน 1 แปลง รวมเนื้อที่ 147 ตารางวา
ซอยสุขุมวิท62 แยก 3 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร
ที่ดิน 4 แปลง รวมเนื้อที่ 88 ตารางวา
เลขที่ 335 ถนนบอนดสตรีท อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร! 2 งาน 95 ตารางวา
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 65/5 หมู!ที่ 4
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร! 3 งาน 95 ตารางวา
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 65/4 หมู!ที่ 4
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 38 ไร! 3 งาน 46 ตารางวา
เลขที่ 86 หมู! 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
ที่ดิน 3 แปลง 3 คูหา เนื้อที่ 80 ตารางวา
เลขที่ 75/51-53 หมู! 6 ตําบลรัษฎา
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เจาของ

มูลคาตามบัญชี
(ล+านบาท)
7.88

เจาของและสิทธิการ
เช!า

21.10

เจาของ

5.59

เจาของ

14.96

เจาของ

17.93

เจาของ

20.00

เจาของ

142.60

เจาของ

0.57
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ที่ดินและอาคาร
ที่ดิน 3 แปลง 3 คูหา เนื้อที่ 97 ตารางวา
เลขที่ 300/9 ถนนมณีนพรัตน ตําบลศรีภูมิ
อําเภอเมืองเชียงใหม! จังหวัดเชียงใหม!
ที่ดิน 3 แปลง เนื้อที่ 3 ไร!
ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร
ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 3 ไร! 2 งาน 48 วา
เลขที่ 81 หมู! 4 ตําบลบานกลาง อําเภอเมืองลําพูน
จังหวัดลําพูน
อาคารสํานักงานใหญ! 7 คูหา 5 ชั้น
เลขที่ 457-457/6 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
อาคารโรงงานเบเกอรี่ สุขมุ วิท 62
เลขที2่ -2/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
อาคารสํานักงาน รานอาหาร สาขาเมืองทอง สูง 6 ชั้น
เลขที่ 335 ถนนบอนดสตรีท อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อาคารโรงงานไสกรอก ครัวกลาง เสนพลาสตา 2 ชั้น 3 หลัง
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 65/5 หมู!ที่ 4
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
อาคารโรงงานเบเกอรี่เชียงใหม!
เลขที่ 11/2 ถนนเชียงใหม!-ลําพูน อําเภอเมืองเชียงใหม!
จังหวัดเชียงใหม!
อาคารโรงงานถนนบางนา-ตราด กม.23.5
เลขที่ 86 หมู! 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
อาคารโรงงานทําเบเกอรี่ภเู ก็ต
เลขที่ 75/51-53 หมู! 6 ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
รานอาหาร สาขา บางพลี
เลขที่ 86 หมู! 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
อาคารสํานักงาน รานอาหาร สาขาชางเผือก
เลขที่ 300/9 ถนนมณีนพรัตน ตําบลศรีภูมิ
อําเภอเมืองเชียงใหม! จังหวัดเชียงใหม!

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เจาของ

มูลคาตามบัญชี
(ล+านบาท)
7.13

เจาของ

23.30

เจาของ

18.43

เจาของ

0.00

เจาของ

0.00

เจาของ

1.34

เจาของ

31.63

เจาของ

0.13

เจาของ

29.84

เจาของ

1.51

เจาของ

2.73

เจาของ

1.17
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ที่ดินและอาคาร
อาคารโรงงาน จํานวน 2 หลัง
นิคมอุตสาหกรรมลําพูน เลขที่ 81 หมู! 4 ตําบลบานกลาง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
หมายเหตุ : * บริษัท ไม!มภี าระผูกพันใด ๆ

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เจาของ

มูลคาตามบัญชี
(ล+านบาท)
13.29
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4.2

พื้นที่เชาดําเนินงาน
พื้นที่การดําเนินงานของกิจการรานอาหารและรานเบเกอรี่ของ S&P ส!วนใหญ!จะทําสัญญาเช!าระยะเวลาสั้น 3 ป{
เพื่อลดภาระการผูกพันและเงินลงทุนที่ค!อนขางสูง เนื่องจากความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและการคาที่เปลี่ยนแปลง
รวดเร็วมาก อย!างไรก็ตาม มีรานอาหารบางสาขาจะเป3นการเช!าพื้นที่ระยะยาวภายในอาคารและศูนยการคา มีมูลค!าสินทรัพย
ที่รวมส!วนปรับปรุงแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สรุปไดดังนี้
สาขา

ระยะเวลาเชา

ฟอรั่ม ชลบุรี
ศูนยการคาฟอรัม่ ชลบุรี
เนื้อที่ 233 ตรม.
อิมพีเรียล สําโรง
ศูนยการคาอิมพีเรียลพลาซ!าสําโรง
เนื้อที่ 302 ตรม.
เซ็นทรัล บางนา
ศูนยการคาเซ็นทรัลบางนา
เนื้อที่ 381 ตรม.
อาร'ซีเอ
ศูนยการคารอยัล ซิตี้ อเวนิว อาคารแถว 4.5
ชั้น บล็อก บี (3 คูหา)
เนื้อที่ 901.68 ตรม.
อาร'ซีเอ
ศูนยการคารอยัล ซิตี้ อเวนิว อาคารแถว
4.5 ชั้น บล็อก ซี (3 คูหา)
เนื้อที่ 649.68 ตรม.
เฉลิมกรุง
โรงภาพยนตเฉลิมกรุง
เนื้อที่ 387 ตรม.
เซ็นทรัล ป|…นเกล+า
ศูนยการคาเซ็นทรัลปpŠนเกลา
เนื้อที่ 253 ตรม.
ไดอานา หาดใหญ
หางสรรพสินคาไดอาน!า หาดใหญ!
เนื้อที่ 310 ตรม.

เช!าระยะเวลา 25 ป{
สิ้นสุดป{ 2557

มูลคาตามบัญชี
(ล+านบาท)
0.00

เช!าระยะเวลา 25 ป{
สิ้นสุดป{ 2560

2.17

เช!าระยะเวลา 30 ป{
สิ้นสุดป{ 2566

5.59

เช!าระยะเวลา 26 ป{
สิ้นสุดป{ 2562

3.60

เช!าระยะเวลา 11 ป{ 5 เดือน
สิ้นสุดป{ 2563

3.91

เช!าระยะเวลา 30 ป{
สิ้นสุดป{ 2563

6.50

เช!าระยะเวลา 20 ป{
สิ้นสุดป{ 2558

0.15

เช!าระยะเวลา 13 ป{ 11 เดือน
สิ้นสุดป{ 2565

6.18
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สาขา

ระยะเวลาเชา

มาบุญครองเซ็นเตอร'
อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร
เนื้อที่ 40.67 ตรม.
เดอะมอลล' โคราช
หางสรรพสินคาเดอะมอลล โคราช
เนื้อที่ 225 ตรม.
อาคารโรงงานเบเกอรี่ สุขุมวิท 62
เลขที2่ -2/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เช!าระยะเวลา 10 ป{
สิ้นสุดป{ 2563

มูลคาตามบัญชี
(ล+านบาท)
8.49

เช!าระยะเวลา 26 ป{
สิ้นสุดป{ 2570

8.09

สิทธิการเช!าที่ดิน
สิ้นสุดป{ 2563

0.28

สําหรับเครื่องจักรและอุปกรณการดําเนินงานที่ใชผลิตสินคาของบริษทั จะมีขนาดเล็กจนถึงปานกลางมีมูลค!าสินทรัพย
รวม ณ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้
เครื่องจักรและอุปกรณ'

มูลคาตามบัญชี
(ล+านบาท)

เครื่องจักรและอุปกรณ

294.91

เครื่องตกแต!งและอุปกรณ

499.90

4.3

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย!อยและบริษัทร!วมที่ยังเปpดดําเนินงานอยู! ซึ่งประกอบธุรกิจ
ต!าง ๆ ที่จะเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอาหารเป3นส!วนใหญ! มีมูลค!ารวมประมาณ 195 ลานบาท คิดเป3นสัดส!วนเงินลงทุนในบริษัท
ย!อยและบริษัทร!วมประมาณรอยละ 6.14 ของสินทรัพยรวม ทั้งนี้ นโยบายดานการลงทุนในบริษัทย!อยและบริษัทร!วมจะ
พิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและจํากัดเฉพาะธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัท ซึ่งหากมี ธุรกิจใดที่น!าสนใจ
และมี ผ ลตอบแทนที่ ดี บ ริ ษั ท ฯ ก็ อ าจจะพิ จ ารณาเขาไปลงทุ น โดยการเขาลงทุ น ดั ง กล! า วตองผ! า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการบริษัทเป3นสําคัญสําหรับนโยบายการบริหารงานในบริษัทย!อยและบริษัทร!วมบริษัทจะส!งกรรมการที่เป3น
ตัวแทนของบริษัทเขาร!วมบริหารงานตามสัดส!วนที่บริษัทถืออยู! เพื่อกําหนดนโยบายที่สําคัญ และควบคุมการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทย!อยและบริษัทร!วมใหถูกตองเหมาะสมเป3นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
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5.

ข+อพิพาททางกฎหมาย

ปjจจุบันบริษัท ไม!มีคดีหรือขอพิพาทใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบดานลบต!อสินทรัพยของบริษัทที่มีจํานวนสูงกว!ารอยละ 5
ของส!วนผูถือหุน หรือคดีที่กระทบต!อการดําเนินธุรกิจอย!างมีนยั สําคัญ หรือคดีที่มไิ ดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของ
บริษัท
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6.

ข+อมูลทั่วไปและข+อมูลสําคัญอื่น
ข+อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจหลักประเภท

เครือรานอาหารและเบเกอรี่ ผูผลิตเคก ขนมปjง ขนมอบ ขนมไทย ผลิตภัณฑอาหารและ
เบเกอรี่สําเร็จรูปแช!แข็ง บริการส!งอาหารถึงบาน บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ บริหารและ
ลงทุนเปpดรานอาหารไทยในต!างประเทศ

ทุนจดทะเบียน

490,408,365 บาท (สี่รอยเกาสิบลานสี่แสนแปดพันสามรอยหกสิบหาบาทถวน

ทุนจดทะเบียนชําระแล+ว
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

490,408,365 บาท (สี่ ร อยเกาสิ บ ลานสี่ แ สนแปดพั น สามรอยหกสิ บ หาบาทถวน)
ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 490,408,365 หุน มูลค!าหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท
เลขที่ 2034/100-107 ชั้น 23-24 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร
ถนนเพชรบุรีตัดใหม! แขวงบางกะปp เขตหวยขวาง
กรุง เทพมหานคร 10310

เลขทะเบียนบริษัท

0107537001170 (เดิมเลขที่ บมจ. 364)

โทรศัพท'

(02) 785-4000

โทรสาร

(02) 785-4040

อีเมล'

presidentoffice@snpfood.com

โฮมเพจบริษัท

www.snpfood.com

นายทะเบียนหลักทรัพย'

บริษัท ศูนยรับฝากหลัก ทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (TSD)
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลัก ทรัพยแห!ง ประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุง เทพมหานคร 10110
โทรศัพท (02) 229-2800 โทรสาร (02) 654-5642

ผู+ตรวจสอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด
อาคารรัจ นาการ ชั้น 25 เลขที่ 183 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตยานนาวา
กรุง เทพมหานคร10120
โทรศัพท (02) 676-5700 โทรสาร (02) 676-5757

ที่ปรึกษากฎหมาย

สํานัก งานกฎหมาย ดร.สุวรรณ วลัย เสถีย ร
เลขที่ 68 ซอยสุขุมวิท 8 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลอง เตยเขตคลองเตย
กรุง เทพมหานคร 10110

โทรศัพท (02) 253-3427 โทรสาร (02) 653-1135
รายละเอียดของบริษัทย!อยและบริษัทร!วมที่บริษัทถือหุนตั้งแต!รอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่ออกจําหน!ายไดแลว
ทั้งหมดโปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “โครงสรางกลุ!มบริษัท เอส แอนด พี”
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สวนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7.

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุนโครงสรางเงินทุน

7.1. จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
หลักทรัพยของบริษัทประกอบดวยหุนสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 490,408,365
บาท แบ4งเป5นหุนสามัญจํานวน 490,408,365 หุน มูลค4าที่ตราไวหุนละ 1 บาท เป5นทุนเรียกชําระแลวจํานวน 490,408,365
บาท แบ4งเป5นหุนสามัญจํานวน 490,408,365 หุน มูลค4าที่ตราไวหุนละ 1 บาท (โดยไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค4าหุนที่ตรา
ไว จากเดิมหุนละ 5 บาท เป5นมูลค4าหุนละ 1 บาท ต4อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 7
พฤษภาคม 2557 ที่ผ4านมา)
7.2. ผูถือหุน
สําหรับรายชื่อผูถือหุนรายใหญ4 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 22 มกราคม 2558 มีดังนี้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กลุมผูถือหุน
กลุ4มศิลาอ4อน และกลุ4มไรวา
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงคสงคราม
THE HONG BANK AND SHANGHAIBANKING CORRORAT.
นายอยุทธ ชาญเศรษฐิกุล
นายชาลี วลัยเสถียร
CREDIT SUISSE AG SINGAPORE BRANCH
นางปริญญา ขันเจริญสุข
นายนิติ โอสถานุเคราะห
นายพิทักษ พิเศษสิทธิ์

จํานวนหุน
209,191,400
163,601,920
17,345,000
11,356,000
7,372,000
6,262,500
6,250,000
5,212,310
4,800,500
4,150,000

รอยละ
42.66
33.36
3.54
2.32
1.50
1.28
1.27
1.06
0.98
0.85
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7.3. นโยบายการจายเงินป-นผล
บริษัทจะจ4ายเงินปVนผลทุกปWในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตามงบการเงินรวม
แต4การจ4ายเงินปVนผลดังกล4าวจะตองไม4เกินกว4ากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมี
ผลขาดทุนสะสมอยู4จะไม4พิจารณาจ4ายเงินปVนผล ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการใหเป5นไปตามที่กฎหมายว4าดวยบริษัทมหาชนจํากัด
ที่กําหนดไวและคํานึงถึงสภาพคล4องของบริษัทที่จะสามารถจ4ายเงินปVนผลไดโดยไม4มผี ลกระทบต4อกิจการอย4างมีนัยสําคัญ ส4วน
นโยบายการจ4ายเงินปVนผลของบริษัทย4อยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานเช4นกัน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีมติเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปW 2558 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2558 พิจารณารับรองการจ4าย
เงินปVนผลระหว4างกาล ในอัตราหุนละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 และพิจารณาอนุมัตกิ ารจ4ายเงินปVนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําปW 2557 ในอัตราหุนละ 0.80 บาท หรือคงเหลือเงินปVนผลที่จะจ4ายเพิ่มในอัตราหุนละ 0.70 บาท ซึ่ง
เมื่อไดรับอนุมัตจิ ากที่ประชุมผูถือหุนตามที่เสนอแลว จะคิดเป5นอัตราการจ4ายปVนผลรอยละ 78.82
รายละเอียดการจายเงินป-นผลสําหรับผลการดําเนินงานในป/ 2557 เทียบกับป/ที่ผานมา
รายละเอียดการจ4ายเงินปVนผล
1. กําไรสุทธิ (ลานบาท)
2. จํานวนหุน (หุน)
3. เงินปVนผลจ4ายต4อหุน
3.1 เงินปVนผลระหว4างกาล (บาท/หุน)
3.2 เงินปVนผลที่จะจ4ายเพิ่ม (บาท/หุน)
4. เงินปVนผลจ4ายรวมเป5นจํานวนเงิน
4.1 เงินปVนผลระหว4างกาล (ลานบาท)
4.2 เงินปVนผลที่จะจ4ายเพิ่ม (ลานบาท)
5 อัตราการจ4ายปVนผลรอยละ (รอยละ)

2557
497.74
490,408,365

2556
626.02
98,081,673

0.10
0.70

1.25
4.25

49.04
343.29
78.82

122.60
416.85
86.17
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8.

โครงสรางการจัดการ
โครงสรางกรรมการบริษัท

โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการ 5 ชุด ไดแก4 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมี
รายละเอียดและขอบเขตอํานาจหนาที่ดังนี้
8.1

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 12 ท4าน ประกอบดวย

รายชื่อกรรมการ / ตําแหน4ง

1. นางภัทรา ศิลาอ4อน
ประธานกรรมการ
2. รอยโทวรากร ไรวา
รองประธานกรรมการ
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา
ประธานเจาหนาที่บริหาร
4. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
6. นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค4าตอบแทน
7. นางปVทมาวลัย รัตนพล
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค4าตอบแทน

การร4วม
การร4วม
การร4วม กรรมการ การร4วม
กรรมการ
ประชุม/การ
กรรมการ ประชุม/ กรรมการ ประชุม/ สรรหาและ ประชุม/
บริหารความ รวมทั้งสิ้น
ประชุม
บริษัท การประชุม ตรวจสอบ การประชุม กําหนด การประชุม
เสี่ยง*
ทั้งหมด
ทั้งหมด ค4าตอบแทน ทั้งหมด
ทั้งหมด
(รวม AGM)
7/7
440,000
440,000
7/7

295,000

-

-

-

-

-

-

295,000

6/7

295,000

-

-

-

-

-

-

295,000

7/7

395,000

5/5

150,000

-

-

-

-

545,000

7/7

395,000

5/5

100,000

-

-

-

-

495,000

7/7

395,000

-

-

2/2

30,000

-

-

425,000

4/7

335,000

-

-

2/2

20,000

-

-

355,000
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รายชื่อกรรมการ / ตําแหน4ง

การร4วม
การร4วม
การร4วม กรรมการ การร4วม
กรรมการ
ประชุม/การ
กรรมการ ประชุม/ กรรมการ ประชุม/ สรรหาและ ประชุม/
ประชุม
บริหารความ รวมทั้งสิ้น
บริษัท การประชุม ตรวจสอบ การประชุม กําหนด การประชุม
เสี่ยง*
ทั้งหมด
ทั้งหมด ค4าตอบแทน ทั้งหมด
ทั้งหมด
(รวม AGM)
7/7
395,000 5/5
100,000
2/2
20,000
5/5
40,000
555,000

8. นายป`ยะ ซอโสตถิกุล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค4าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายจอหน สกaอต ไฮเน็ค
7/7
395,000
4/5
30,000
425,000
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายขจรเดช ไรวา
6/7
295,000
295,000
กรรมการ
11. นางเกษสุดา ไรวา
6/7
295,000
2/2
295,000
กรรมการผูจัดการใหญ4
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค4าตอบแทน
12. นายวิทูร ศิลาอ4อน
7/7
295,000
5/5
30,000
325,000
กรรมการและเลขานุการ
บริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
รวมทั้งสิ้น
4,225,000
350,000
70,000
100,000 4,745,000
* สําหรับค4าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2557 นั้นมิไดจ4ายใหแก4กรรมการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากในวัน
ดังกล4าวตรงกับวันประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2557 โดยกรรมการความเสี่ยงทุกท4านเขาร4วมประชุม ดังนั้น จึงไดรับเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการบริหารแทน

หมายเหตุ คาตอบแทนดังกลาวเป6นคาตอบแทนที่ไดรับในฐานะกรรมการ อันไดแก
บําเหน็จกรรมการ สําหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 380,000 บาท กรรมการบริษัท ในอัตราท4านละ
255,000 บาท
ค4าตอบแทนประจํา สําหรับประธานกรรมการ ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท กรรมการบริษัท ในอัตรา
เดือนละ 20,000 บาท/ท4าน และสําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท และ
กรรมการตรวจสอบในอัตราเดือนละ 10,000 บาท/ท4าน
ค4าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท สําหรับประธานกรรมการที่มิไดเป5นผูบริหาร ในอัตรา 30,000 บาท/
ครั้ง กรรมการบริษัทที่มิไดเป5นผูบริหาร ในอัตรา 20,000 บาท/ครั้ง/ท4าน
ค4าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับประธานกรรมการที่มิไดเป5นผูบริหาร ในอัตรา 30,000
บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบที่มิไดเป5นผูบริหาร ในอัตรา 20,000 บาท/ครั้ง/ท4าน
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ค4าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทน สําหรับประธานกรรมการ ที่มิไดเป5นผูบริหาร
ในอัตรา 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทนที่มิไดเป5นผูบริหาร ในอัตรา 10,000
บาท/ครั้ง/ท4าน
ค4าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สําหรับประธานกรรมการที่มิไดเป5นผูบริหาร ในอัตรา
15,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มิไดเป5นผูบริหาร ในอัตรา 10,000 บาท/ครั้ง/ท4าน
ทั้งนี้ มีผลตั้งแต4การประชุมผูถือหุนสามัญประจําปW 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
(1) มีอํานาจหนาที่จัดการบริษัทใหเป5นตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน
(2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริหารเงินและแผนงานของบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลใหมี
การปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไว
(3) กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีรวมทั้งดูแล
ใหมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4) กํากับและควบคุมดูแลใหฝeายบริหารดําเนินการใหเป5นตามนโยบายที่กําหนดไวอย4างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลรวมทั้งมีอํานาจมอบหมายแต4งตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งใหเป5นกรรมการบริหารเพื่อดําเนินการ
อย4างหนึ่งอย4างใดหรือหลายอย4าง
(5) กําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจากกรรมการจํานวน 2 ท4านซึ่งมิไดดํารงตําแหน4ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(6) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย4างนอย 3 เดือนต4อครั้ง
ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดคํานิยามความเป5นอิสระของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแห4งประเทศไทย ดังนี้
คํานิยาม “กรรมการอิสระ”
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเป5นอิสระตามที่สํานักงานคณะกรรม การ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแห4งประเทศไทยไดกําหนด กล4าวคือ
ถือหุนไม4เกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร4วม บริษัทที่เกี่ยวของ
เป5นกรรมการที่ไม4มีส4วนร4วมในการบริหารงาน ไม4เป5นลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไ ดรับเงินเดือน
ประจําประจําหรือผูใหบริการทางวิชาชีพซึ่งไดรับค4าบริการเกินกว4าสองลานบาทต4อปWจากบริษัท บริษัทใน
เครือบริษัทร4วม บริษัทที่เกี่ยวของหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในระยะเวลาที่ผ4านมาแลวไม4นอยกว4า
2 ปW
เป5นกรรมการที่ไม4มีผลประโยชนหรือส4วนไดเสียไม4ว4าทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการ
บริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร4วม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
เป5นกรรมการที่ไม4ใช4เป5นผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ4
เป5นกรรมการที่ไม4ไดรับการแต4งตั้งขึ้นเป5นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุน
รายใหญ4 หรือผูถือหุนซึ่งเป5นผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ4
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นอกจากนี้แลวยังตองสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอย4างเสรีตามภารกิจที่ไดมอบหมาย โดยไม4ตอง
คํานึงถึงผลประโยชนใดๆที่เกี่ยวกับทรัพยสินหรือตําแหน4งหนาที่และไม4ตกอยู4ภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุ4มบุคคลใด ๆ
รวมทั้งไม4มีสถานการณใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับทําใหไม4สามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเป5น
2.

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแต4งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย
1. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
ประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความรูดานบัญชีการเงิน
3. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
กรรมการตรวจสอบ
3. นายป`ยะ
ซอโสตถิกลุ
กรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ไดมีการปรับปรุงขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 เพื่อใหเป5นไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ใชอยู4ในปVจจุบัน
(1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอย4างถูกตองและเพียงพอ
(2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมทั้งส4งเสริมใหมีการนําระบบ Control Self
Assessment มาใชในการปฏิบัติงานของหน4วยงาน
(3) สอบทานใหบริษั ทปฏิบั ติ ตามกฎหมายว4า ดวยหลั กทรัพ ยและตลาดหลั กทรัพ ย ขอกํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเป5นไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจว4ารายการดังกล4าวสมเหตุสมผลและเป5นประโยชน
สูงสุดต4อบริษัท
(5) การส4งเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(6) การกํากับดูแลการประเมินการบริหารความเสี่ยงขององคกร
(7) การพิจาณาแต4งตั้ง โยกยาย การเลิกจาง การประเมินผล การฝwกอบรบ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบ
(8) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณกําลังพล การลงทุน ค4าใชจ4ายบริหารและการบริหารงานตรวจสอบ
(9) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต4งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป5นอิสระเพื่อทําหนาที่เป5นผูสอบบัญชีของบริษัทและเสนอ
ค4าตอบแทนของบุคคลดังกล4าว รวมทั้งเขาร4วมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไม4มีฝeายจัดการเขาร4วมประชุม
ดวยอย4างนอยปWละ 1 ครั้ง
(10) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเป`ดเผยไวในรายงานประจําปWของบริษัทซึ่งรายงาน
ดังกล4าวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
(11) การไดรับความร4วมมือจากฝeายบริหารในการชี้แจงแสดงหลักฐานในเรื่องที่เห็นว4ามีความจําเป5นแล
พิจารณาในการจางที่ปรึกษาหรือผูชํานาญเฉพาะเรื่องมาใหคําปรึกษาและเสนอแนวทางที่เหมาะสมใน
เรื่องนั้นดวยค4าใชจ4ายของบริษัท
(12) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท มอบหมายดวยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย4างสม่ําเสมออย4างนอย 3 เดือนต4อครั้งและมีการรายงานต4อคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งในปW 2557 มีการประชุมจํานวน 5 ครั้ง ทั้งนี้ จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ แต4
ละท4านที่เขาประชุมในปWที่ผ4านมา โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “คณะกรรมการบริษัท”
3.

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท ไดกํา หนดใหมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทนและโดยมติที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 เพื่อทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑ และกระบวนการในการ
สรรหากรรมการและกําหนดอัตราค4าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยใหแต4งตั้งกรรมการบริษัทเขาเป5นกรรมการสรรหา
และกําหนดค4าตอบแทน จํานวนไม4นอยกว4า 3 คน และใหคณะกรรมการบริษัท คัดเลือกกรรมการสรรหาและกําหนด
ค4าตอบแทน 1 คน เป5นประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทน มีวาระ
การดํารงตําแหน4งคราวละ 2 ปW นับตั้งแต4วันที่ไดรับการแต4งตั้ง และกรณีครบกําหนดวาระแลวอาจแต4งตั้งใหกรรมการสรรหา
และกําหนดค4าตอบแทนเดิมกลับเขาดํารงตําแหน4งอีกวาระหนึ่งก็ได
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษั ท ไดมี ม ติ แ ต4 ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค4 า ตอบแทน ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทนจากเดิม
จํานวน 3 ท4าน เป5น 4 ท4าน ประกอบดวย
1. นายอวิรุทธ
วงศพุทธพิทักษ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทน
2. นายป`ยะ
ซอโสตถิกลุ
กรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทน
3. นางปVทมาวลัย รัตนพล
กรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทน
4. นางเกษสุดา
ไรวา
กรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน4ง
กรรมการบริษัทและกําหนดอัตราค4าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอความเห็นต4อคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งอาจเชิญฝeายจัดการเขาร4วมประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นไดตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของบริษัทมีดังนี้
หนาที่ในการสรรหา
(1) พิ จ ารณาสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเป5 น กรรมการบริ ษั ท และนํ า เสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต4งตั้งหรือนําเสนอต4อที่ประชุมผูถือหุนแต4งตั้งแลวแต4กรณี
(2) พิจารณาทบทวนสัดส4วนจํานวน และประสบการณของคณะกรรมการบริษัทใหมีความเหมาะสมต4อสภาพ
กิจการ รวมทั้งการใหขอเสนอแนะในการคัดเลือกบุคคลผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับการเสนอให
เป5นกรรมการบริษัท

หนา 43

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (
12.

)

รายการระหวางกัน
ในป 2557 บริษัทฯ มีรายการระหว#างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข)องบางรายการ อันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจปกติ มีรายละเอียดรายการระหว#างกันในป 2557 และป 2556 สรุปได)ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ
ลักษณะรายการที่สําคัญ
ที่กอให)เกิดความขัดแย)ง
1. บจ.เอส แอนด พี
เป0นบริษัทย#อย โดยบริษัทฯ ถือหุ)น 80% โกลเบิล (GB)
และมีกรรมการร#วมกันถือหุ)น 20%
ตั้งแต#ป 2537 บริษัทฯ ให) GB เช#าพื้นที่บางส#วน
ในอาคารทองหล#อ เพื่อเป0นสํานักงานบริษัท ซึ่ง
(* การถือหุ)นของกรรมการดังกล#าว เพื่อ
เป0นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป0นปกติและต#อเนื่อง
เพิ่มศักยภาพในการร#วมลงทุนกับบริษัท
ตามข)อตกลงการเช#ามีระยะเวลาเป0นปต#อป เริ่มตั้งแต#
ต#างประเทศ โดยอาศัยชื่อเสียงของ
วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกป และสิ้นสุด
กรรมการ)
เดือน มิถุนายน 2556 และในเดือนกรกฏาคม 2557
ได)เช#าพื้นที่ บางส#วน เพื่อเป0นสํานักงานบริษัท ที่
อาคารอิตัลไทยทาวเวอร ชั้น 23 ตามข)อตกลงการเช#า
มีระยะเวลาเป0นปต#อป เริ่มตั้งแต# วันที่ 1 กรกฏาคม
ถึงวันที่ 31 มีนาคม
ก !
บริษัทฯได)มีการขายวัตถุดิบส#วนผสมและวัสดุอุปกรณ
ให) GB เพื่อส#งให)แก#ร)านสาขาต#างประเทศใช)ในการเปNด
และดําเนินกิจการ ซึ่งเป0นรายการปกติและต#อเนื่อง
ตามที่ได)มอบสิทธิให)บริหารจัดการร)านสาขาต#างประเทศ
2. บจ.เอส แอนด พี
เป0นบริษัทย#อย โดยบริษัทฯ ถือหุ)น 99.99%อินเตอรเนชั่นแนลฟู:ด และมีกรรมการร#วมกันถือหุ)น 0.01%
ตั้งแต#เดือนมกราคม 2557
(INF)
ได)เช#าพื้นที่ บางส#วน เพื่อเป0นสํานักงานบริษัท ที่
อาคารอิตัลไทยทาวเวอร ชั้น 23 ตามข)อตกลงการเช#า
มีระยะเวลาเป0นปต#อป เริ่มตั้งแต# วันที่ 1 มกราคม
ถึงวันที่ 31 มีนาคม และต#อสัญญาเป0นปต#อป ตั้งแต#
วันที่ 1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558
ชื่อบริษัทและผู)เกี่ยวข)อง

มูลคาของรายการ (บาท)
2557
ป. 2556
918,000.00
522,000.00

ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป'น
และความสมเหตุสมผลของรายการ
GB ดําเนินธุรกิจทางด)านดูแลการลงทุนของกลุ#ม S&P
ที่ต#างประเทศ มีความจําเป0นใช)พื้นที่สํานักงานบางส#วน
ซึ่งบริษัทฯ ได)พิจารณาตามสัดส#วนพื้นที่แล)วเห็นว#าเป0น
อัตราที่สมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับอัตราค#าเช#าของ
สํานักงานใกล)เคียงกันเป0นเกณฑตามมูลค#ายุติธรรม

112,103.21

GB ดําเนินธุรกิจด)านบริหารจัดการร)านสาขาต#างประเทศ
มีความจําเป0นต)องจัดซื้อวัตถุดิบส#วนผสมและวัสดุอุปกรณ
ให)แก#ร)านสาขาต#างประเทศเพื่อใช)ในการดําเนินกิจการซึ่ง
เป0นรายการตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทั่วไป
เป0นเกณฑ
INF ดําเนินธุรกิจทางด)านร)านอาหารญี่ปุTน
มีความจําเป0นใช)พื้นที่สํานักงานบางส#วน
ซึ่งบริษัทฯ ได)พิจารณาตามสัดส#วนพื้นที่แล)วเห็นว#าเป0น
อัตราที่สมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับอัตราค#าเช#าของ
สํานักงานใกล)เคียงกันเป0นเกณฑตามมูลค#ายุติธรรม

425,000.00

111,800.17

-
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (
ชื่อบริษัทและผู)เกี่ยวข)อง
2. บจ.เอส แอนด พี
อินเตอรเนชั่นแนลฟู:ดส
(INF)- ต#อ

)

ลักษณะความสัมพันธ
ที่กอให)เกิดความขัดแย)ง

ลักษณะรายการที่สําคัญ
-

ก !
บริษัทฯได)มีการขายวัตถุดิบส#วนผสมและวัสดุอุปกรณ
ให) INF เพื่อส#งให)แก#ร)านสาขาต#างประเทศใช)ในการเปNด
และดําเนินกิจการ ซึ่งเป0นรายการปกติและต#อเนื่อง
ตามที่ได)มอบสิทธิให)บริหารจัดการร)านสาขาต#างประเทศ

เป0นบริษัทย#อย โดยบริษัทฯ ถือหุ)น 60% และมีบุคคลภายนอกร#วมกันถือหุ)น 40% ตั้งแต#เดือนมกราคม 2557
ได)เช#าพื้นที่ บางส#วน เพื่อเป0นสํานักงานบริษัท ที่
(* การถือหุ)นของบุคคลภายนอกดังกล#าวเพื่อ อาคารอิตัลไทยทาวเวอร ชั้น 23 ตามข)อตกลงการเช#า
เพิ่มศักยภาพในการร#วมลงทุนกับบริษัท)
มีระยะเวลาเป0นปต#อป เริ่มตั้งแต# วันที่ 1 มกราคม
ถึงวันที่ 31 มีนาคม และต#อสัญญาเป0นปต#อป ตั้งแต#
วันที่ 1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558
ก !
บริษัทฯได)มีการขายวัตถุดิบส#วนผสมและวัสดุอุปกรณ
ให) GB เพื่อส#งให)แก#ร)านสาขาต#างประเทศใช)ในการเปNด
และดําเนินกิจการ ซึ่งเป0นรายการปกติและต#อเนื่อง
ตามที่ได)มอบสิทธิให)บริหารจัดการร)านสาขาต#างประเทศ
ก !
4. บจ.เอส แอนด พี
เป0นบริษัทย#อย โดยบริษัทฯ ถือหุ)น 99.99%
อินเตอรเนชั่นแนลฟู:ด และมีกรรมการร#วมกันถือหุ)น 0.01%
บริษัทฯได)มีการขายวัตถุดิบส#วนผสมและวัสดุอุปกรณ
(กัมพูชา) INC
ให) INC เพื่อส#งให)แก#ร)านสาขาต#างประเทศใช)ในการเปNด
(* การถือหุ)นของกรรมการดังกล#าว เพื่อ
และดําเนินกิจการ ซึ่งเป0นรายการปกติและต#อเนื่อง
เพิ่มศักยภาพในการร#วมลงทุนกับบริษัท
ตามที่ได)มอบสิทธิให)บริหารจัดการร)านสาขาต#างประเทศ
ต#างประเทศ โดยอาศัยชื่อเสียงของ
กรรมการ)
3. บจ.อุเมะโนะฮานะ
เอส แอนด พี (USP)

มูลคาของรายการ (บาท)
2557
ป. 2556
25,483,306.45 10,158,733.03

390,000.00

853,295.00

9,394,604.18

-

6,134,086.48

-

ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป'น
และความสมเหตุสมผลของรายการ
INF ดําเนินธุรกิจด)านร)านอาหารญี่ปุTน
มีความจําเป0นต)องจัดซื้อวัตถุดิบส#วนผสมและวัสดุอุปกรณ
ใช)ในร)านสาขาเพื่อใช)ในการดําเนินกิจการซึ่ง
เป0นรายการตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทั่วไป
เป0นเกณฑ
USP ดําเนินธุรกิจทางด)านร)านอาหารญี่ปุTน
มีความจําเป0นใช)พื้นที่สํานักงานบางส#วน
ซึ่งบริษัทฯ ได)พิจารณาตามสัดส#วนพื้นที่แล)วเห็นว#าเป0น
อัตราที่สมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับอัตราค#าเช#าของ
สํานักงานใกล)เคียงกันเป0นเกณฑตามมูลค#ายุติธรรม

USP ดําเนินธุรกิจด)านร)านอาหารญี่ปุTน
มีความจําเป0นต)องจัดซื้อวัตถุดิบส#วนผสมและวัสดุอุปกรณ
ใช)ในร)านสาขาเพื่อใช)ในการดําเนินกิจการซึ่ง
เป0นรายการตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทั่วไป
เป0นเกณฑ
INC ดําเนินธุรกิจด)านร)านอาหารไทยในประเทศกัมพูชา
มีความจําเป0นต)องจัดซื้อวัตถุดิบส#วนผสมและวัสดุอุปกรณ
ใช)ในร)านสาขาเพื่อใช)ในการดําเนินกิจการซึ่ง
เป0นรายการตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทั่วไป
เป0นเกณฑ
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (
ชื่อบริษัทและผู)เกี่ยวข)อง
5. บจ.เอส แอนด พี
แอสเซส (SA)

)

ลักษณะความสัมพันธ
ที่กอให)เกิดความขัดแย)ง
เป0นบริษัทย#อย โดยบริษัทฯ ถือหุ)น 99.93%และมีกรรมการร#วมกันถือหุ)น 0.07%

ลักษณะรายการที่สําคัญ

6. บจ.เอส. อาร. เอสเตท เป0นบริษัทที่เกี่ยวข)องอื่น โดยกรรมการ (SR)
ร#วมกันถือหุ)น 100% และมีกรรมการ
ตั้งแต#ป 2542 บริษัทฯ ได)เช#าห)องพักในห)องชุด
ร#วมกัน
คอนโดมิเนียมจํานวน 9 ห)อง ในเมืองทอง แจ)ง
วัฒนะ ซึ่งเป0นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป0นปกติและ
ต#อเนื่อง ตามสัญญาเช#ามีระยะเวลาปต#อป เริ่มตั้งแต#
วันที่ 1 เมษายนถึง 31 มีนาคมของทุกป มีอัตราค#าเช#า
เดือนละ 4,000 บาท/ห)อง

มูลคาของรายการ (บาท)
2557
ป. 2556
5,779,751.56
5,825,162.50

432,000.00

432,000.00

ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป'น
และความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทได)เช#าพื้นที่ในการเปNดสาขา โดยเป0นเกณฑตามนโยบาย
ที่บริษัทกําหนด และพิจารณาเห็นว#าเป0นอัตราที่สมเหตุ
สมผล และเทียบเคียงกับอัตราค#าเช#าที่บริษัทจ#ายให)กับบุคคล
ภายนอก

เนื่องจากห)องชุดที่เช#าดังกล#าวอยู#ใกล)สถานที่ตั้งสาขา
เมืองทอง, มอลล งามวงศวาน, พันธุทิพย งามวงศวาน
และมีความจําเป0นต)องจัดหาที่พักให)พนักงานสาขาอยู#
อาศัยในขณะปฏิบัติหน)าที่ โดยเป0นเกณฑตามนโยบาย
ที่บริษัทกําหนด และพิจารณาเห็นว#าเป0นอัตราที่สมเหตุ
สมผล และเทียบเคียงกับอัตราค#าเช#าของห)องชุดที่
ใกล)เคียงกันเป0นเกณฑ
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (
ชื่อบริษัทและผู)เกี่ยวข)อง
7. บมจ.ไมเนอรฟู:ดกรุFป
(MFG)

)

ลักษณะความสัมพันธ
ที่กอให)เกิดความขัดแย)ง
เป0นบริษัทย#อยของผู)ถือหุ)นรายใหญ#

ลักษณะรายการที่สําคัญ
-

ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป'น
และความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทฯเห็นว#าเป0นความร#วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของทั้งสองฝTาย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลค#ายุติธรรมเป0นเกณฑ

12,654,240.00

9,716,459.20

บริษัทฯเห็นว#าเป0นความร#วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของทั้งสองฝTาย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลค#ายุติธรรมเป0นเกณฑ

2,079,719.60

2,921,624.00

บริษัทฯเห็นว#าเป0นความร#วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของทั้งสองฝTาย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลค#ายุติธรรมเป0นเกณฑ

บริษัทฯได)มีการขายวัตถุดิบส#วนผสมอาหารให) MFG
ซึ่งเป0นรายการปกติและต#อเนื่อง

8. บจ.ไมเนอร ดีคิว
(DQ)

เป0นบริษัทย#อยของผู)ถือหุ)นรายใหญ#

9. บจ.ไมเนอร แดรี่
(MD)

เป0นบริษัทย#อยของผู)ถือหุ)นรายใหญ#

บริษัทฯได)มีการขายวัตถุดิบส#วนผสมอาหารให) DQ
ซึ่งเป0นรายการปกติและต#อเนื่อง
บริษัทฯได)มีการขายวัตถุดิบส#วนผสมอาหารให) MD
ซึ่งเป0นรายการปกติและต#อเนื่อง
- ซื้อสินค)า
บริษัทฯได)มีการซื้อสินค)า จาก MD
ซึ่งเป0นรายการปกติและต#อเนื่อง

10. บจ.สเวนเซนส(ไทย) เป0นบริษัทย#อยของผู)ถือหุ)นรายใหญ#
(SW)

-

เป0นบริษัทย#อยของผู)ถือหุ)นรายใหญ#

-

11. บจ.เอส.แอล.อาร.ที
(SLRT)

มูลคาของรายการ (บาท)
2557
ป. 2556
18,397,355.42 20,903,376.16

12. บจ.เดอะคอฟฟ.Qคลับ เป0นบริษัทย#อยของผู)ถือหุ)นรายใหญ#
(ประเทศไทย) (CFC)

1,435,710.00

-

33,859,950.00

17,617,950.00

บริษัทฯเห็นว#าเป0นความร#วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของทั้งสองฝTาย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลค#ายุติธรรมเป0นเกณฑ

2,746,476.00

7,324,294.00

บริษัทฯเห็นว#าเป0นความร#วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของทั้งสองฝTาย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลค#ายุติธรรมเป0นเกณฑ

บริษัทฯได)มีการขายวัตถุดิบส#วนผสมอาหารให) SW
ซึ่งเป0นรายการปกติและต#อเนื่อง

บริษัทฯได)มีการขายวัตถุดิบส#วนผสมอาหารให) SLRT
ซึ่งเป0นรายการปกติและต#อเนื่อง
-

146,850.00
บริษัทฯได)มีการขายวัตถุดิบส#วนผสมอาหารให) CFC
ซึ่งเป0นรายการปกติและต#อเนื่อง

บริษัทฯเห็นว#าเป0นความร#วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของทั้งสองฝTาย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลค#ายุติธรรมเป0นเกณฑ

-

บริษัทฯเห็นว#าเป0นความร#วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของทั้งสองฝTาย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลค#ายุติธรรมเป0นเกณฑ
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (
ชื่อบริษัทและผู)เกี่ยวข)อง
13. บจ.ไมเนอร ชีส

14. บมจ. ซีคอน
ดีเวลลอปเมนท

)

ลักษณะความสัมพันธ
ที่กอให)เกิดความขัดแย)ง
เป0นบริษัทย#อยของผู)ถือหุ)นรายใหญ#

ลักษณะรายการที่สําคัญ
- ซื้อ
บริษัทฯได)มีการขายวัตถุดิบส#วนผสมอาหารให) SLRT
ซึ่งเป0นรายการปกติและต#อเนื่อง

เป0นบริษัทที่เกี่ยวข)องอื่น โดยมีกรรมการ ร#วมกัน
ตั้งแต#ป 2547 บริษัทฯ ได)เช#าและใช)ประโยชนพื้นที่
บางส#วนภายในศูนยการค)าซีคอน สแควร ศรีนครินทร
เนื้อที่ 114.92 ตรม. เพื่อประกอบธุรกิจจําหน#ายเบเกอรี่
กาแฟ และเครื่องดื่ม ภายใต)ชื่อร)าน เอส แอนด พี ซึ่งเป0น
รายการที่เกิดขึ้นเดิมเป0นปกติและต#อเนื่อง ตามสัญญา
เช#าพื้นที่และสัญญาบริการมีระยะเวลา 3 ป สําหรับ
ป 2556 อัตราค#าเช#าและค#าบริการเดือนละ 222,944.80บาท
รวมเป0นเงินทั้งสิ้น 2,675,337.60บาท และค#าสาธารณูปโภค
รวมเป0นเงิน 254,565.52 บาท โดยค#าเช#าและค#าบริการ
ปรับเพิ่มขึ้นร)อยละ 5 ต#อป
ตั้งแต#ป2536 บริษัทฯ ได)เช#าและใช)ประโยชนพื้นที่
บางส#วนภายในศูนยการค)าซีคอน บางแค
เนื้อที่ 350 ตรม. เพื่อประกอบธุรกิจจําหน#ายเบเกอรี่
กาแฟ และเครื่องดื่ม ภายใต)ชื่อร)าน เอส แอนด พี ซึ่งเป0น
รายการที่เกิดขึ้นเดิมเป0นปกติและต#อเนื่อง ตามสัญญา
เช#าพื้นที่และสัญญาบริการมีระยะเวลา 3 ป สําหรับ
ป 2556 อัตราค#าเช#าและค#าบริการเดือนละ 120,746.57 บาท
รวมเป0นเงินทั้งสิ้น 1,506,302.60 บาท และค#าสาธารณูปโภค
รวมเป0นเงิน 305,046.08 บาท โดยค#าเช#าและค#าบริการ
ปรับเพิ่มขึ้นร)อยละ 5 ต#อป

มูลคาของรายการ (บาท)
2557
ป. 2556
5,845,465.00
-

ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป'น
และความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทฯเห็นว#าเป0นความร#วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของทั้งสองฝTาย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลค#ายุติธรรมเป0นเกณฑ

4,459,181.56

บริษัทฯเห็นว#าเป0นความร#วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของทั้งสองฝTาย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลค#ายุติธรรมเป0นเกณฑ

4,741,251.80
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (
กรรมการบริษัท
15. นางภัทรา ศิลาออน เป0นกรรมการและผู)ถือหุ)นรายใหญ#
ในบริษัท

)

-

240,000.00

240,000.00

ตั้งแต#ป 2542 บริษัทฯ ได)เช#าและใช)ประโยชนจาก
ที่ดินเนื้อที่ 1 ไร# และอาคารโกดังเนื้อที่ 390 ตรม.
ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อเก็บเอกสารบัญชี และ
สัมภาระวัสดุเหลือใช)ต#าง ๆ ซึ่งเป0นรายการที่เกิดขึ้น
เดิมเป0นปกติและต#อเนื่อง ตามสัญญาเช#ามีระยะเวลา
ปต#อป เริ่มตั้งแต#วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม
ของทุกป มีอัตราค#าเช#าเดือนละ 20,000 บาท
-

ตั้งแต#ป 2543 บริษัทฯ ได)เช#าพื้นที่ในอาคารไอคอน 1
เพื่อใช)เป0นสํานักงานของบริษัท ซึ่งเป0นรายการที่เกิดขึ้น
เดิมเป0นปกติและต#อเนื่อง ตามสัญญาเช#ามีระยะเวลา
เป0นปต#อป เริ่มตั้งแต#วันที่ 1
31
มีนาคมของทุกป มีอัตราค#าเช#าเดือนละ 70,000
ยกเลิกการเช#าตั้งแต#เดือน กรกฏาคม 2556

420,000.00

บริษัทฯ มีความจําเป0นต)องใช)พื้นที่โกดังขนาดใหญ# เพื่อ
จัดเก็บเอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช) ซึ่ง
ที่ดินและโกดังดังกล#าวอยู#ใกล)กับสํานักงานบริษัท ทําให)
สะดวกต#อขนส#งจัดเก็บและนําสัมภาระวัสดุดังกล#าว ซึ่ง
ได)แก# ตู) ชั้นโชวต#าง ๆ มาใช)ในกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได)
พิจารณาแล)วเห็นว#ามูลค#าของรายการสมเหตุสมผล
และเทียบเคียงกับอัตราค#าเช#าของที่ดินและโกดังที่ใกล)
เคียงกันเป0นเกณฑตามมูลค#ายุติธรรม
บริษัทฯ มีความจําเป0นต)องขยายพื้นที่สํานักงาน และ
พิจารณาแล)วเห็นว#ามูลค#าของรายการสมเหตุสมผล
และเทียบเคียงกับอัตราค#าเช#าของพื้นที่สํานักงานที่ใกล)
เคียงกันเป0นเกณฑตามมูลค#ายุติธรรม
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (
ชื่อบริษัทและผู)เกี่ยวข)อง
16. นายขจรเดช ไรวา

17. นางเกษสุดา ไรวา

18. นายปราการ ไรวา

ลักษณะความสัมพันธ
ที่กอให)เกิดความขัดแย)ง
เป0นกรรมการและผู)ถือหุ)นรายใหญ#
ในบริษัท

เป0นกรรมการและผู)ถือหุ)นรายใหญ#
ในบริษัท

)
ลักษณะรายการที่สําคัญ
-

มูลคาของรายการ (บาท)
2557
ป. 2556
120,000.00
120,000.00

ตั้งแต#ป 2542 บริษัทฯ ได)เช#าและใช)ประโยชนจากที่ดิน
เนื้อที่ 1 ไร# 1 วา ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อเก็บ
เอกสารบัญชี ซึ่งเป0นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป0นปกติ
และต#อเนื่อง ตามสัญญาเช#ามีระยะเวลาเป0นปต#อป
เริ่มตั้งแต#วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกป
มีอัตราค#าเช#าเดือนละ 10,000 บาท
-

-

270,000.00

บริษัทฯ มีความจําเป0นต)องขยายพื้นที่สํานักงาน และ
อยู#ใกล)กับสํานักงานใหญ#ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได)
พิจารณาแล)วเห็นว#ามูลค#าของรายการสมเหตุสมผล
และเทียบเคียงกับอัตราค#าเช#าของพื้นที่สํานักงานที่
ใกล)เคียงกันเป0นเกณฑตามมูลค#ายุติธรรม

-

270,000.00

บริษัทฯ มีความจําเป0นต)องขยายพื้นที่สํานักงาน และ
อยู#ใกล)กับสํานักงานใหญ#ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได)
พิจารณาแล)วเห็นว#ามูลค#าของรายการสมเหตุสมผล
และเทียบเคียงกับอัตราค#าเช#าของพื้นที่สํานักงานที่
ใกล)เคียงกันเป0นเกณฑตามมูลค#ายุติธรรม

ตั้งแต#ป 2537 บริษัทฯ ได)เช#าพื้นที่ในอาคารไอคอน 1
ชั้น 15 ถนนทองหล#อ จํานวน 1 ยูนิต เนื้อที่ 153 ตรม.
เพื่อใช)เป0นสํานักงานบริษัท ซึ่งเป0นรายการที่เกิดขึ้นเดิม
เป0นปกติและต#อเนื่อง ตามสัญญาเช#ามีระยะเวลาเป0น
ปต#อป เริ่มตั้งแต#วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม
ของทุกป โดยมีอัตราค#าเช#าเดือนละ 45,000 บาท
ยกเลิกการเช#าตั้งแต#เดือน กรกฏาคม 2556

เป0นบุตรของนายประเวศวุฒิ และนาง เกษสุดา ไรวา ซึ่งเป0นกรรมการและผู)ถือ ตั้งแต#ป 2537 บริษัทฯ ได)เช#าพื้นที่ในอาคารไอคอน 1
หุ)นรายใหญ#ในบริษัท
ชั้น 15 ถนนทองหล#อ จํานวน 1 ยูนิต เนื้อที่ 150.42
ตรม. เพื่อใช)เป0นสํานักงานบริษัท ซึ่งเป0นรายการที่เกิดขึ้น
เดิมเป0นปกติและต#อเนื่อง ตามสัญญาเช#ามีระยะเวลาเป0น
ปต#อป เริ่มตั้งแต#วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม
ของทุกป โดยมีอัตราค#าเช#าเดือนละ 45,000 บาท
ยกเลิกการเช#าตั้งแต#เดือน กรกฏาคม 2556

ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป'น
และความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทฯ มีความจําเป0นต)องใช)พื้นที่โกดังขนาดใหญ# เพื่อจัดเก็บ
เอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช) ซึ่งที่ดินและโกดัง
ดังกล#าวอยู#ใกล)กับสํานักงานบริษัท ทําให)สะดวกต#อขนส#ง
จัดเก็บและนําสัมภาระวัสดุดังกล#าว ซึ่งได)แก# ตู) ชั้นโชวต#าง ๆ
มาใช)ในกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได)พิจารณาแล)วเห็นว#ามูลค#าของ
รายการสมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค#าเช#าของที่ดิน
และโกดังที่ใกล)เคียงกันเป0นเกณฑตามมูลค#ายุติธรรม
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ชื่อบริษัทและผู)เกี่ยวข)อง
19. คณะบุคคลระหวาง
นางภัทรา ศิลาอ#อน,
ร)อยโทวราการ ไรวา,
นายขจรเดช ไรวา และ
นายประเวศวุฒิ ไรวา

)

ลักษณะความสัมพันธ
ที่กอให)เกิดความขัดแย)ง
เป0นกรรมการและผู)ถือหุ)นรายใหญ#ใน
บริษัท

20. คณะบุคคลระหวาง เป0นกรรมการและผู)ถือหุ)นรายใหญ#ใน
ร)อยโทวราการ ไรวา,
นายขจรเดช ไรวา และ
นายประเวศวุฒิ ไรวา

ลักษณะรายการที่สําคัญ
-

มูลคาของรายการ (บาท)
2557
ป. 2556
960,000.00
960,000.00

ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป'น
และความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทฯ มีความจําเป0นต)องเช#าที่ดินและอาคาร ร)านอาหาร
บ)านพักตากอากาศ เพื่อใช)ประกอบกิจการร)านอาหาร
พักอาศัย และสันทนาการแก#พนักงานของบริษัท
ซึ่งบริษัทฯ ได)พิจารณาแล)วเห็นว#ามูลค#าของรายการ
และสมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค#าเช#าของที่ดิน
อาคารที่ใกล)เคียงกันเป0นเกณฑตามมูลค#ายุติธรรม

190,000.00

บริษัทฯ มีความจําเป0นต)องเช#าที่ดินและอาคาร เพื่อใช)ในการ
บริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได)พิจารณาแล)วเห็นว#ามูลค#าของรายการ
สมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค#าเช#าของที่ดิน และ
อาคารที่ใกล)เคียงกันเป0นเกณฑตามมูลค#ายุติธรรม

ตั้งแต#มีนาคม 2548 บริษัทได)เช#าที่ดินและอาคาร
ร)านอาหาร บ)านพักตากอากาศ ตั้งอยู#เลขที่ 9 ซอย
ซอยสถิตยจอมพล ถนนเจิมจอมพล ตําบลศรีราชา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมทั้งส#วนควบและเครื่อง
อุปกรณ เพื่อใช)ประกอบกิจการร)านอาหาร พักอาศัย และ
สันทนาการแก#พนักงานของบริษัท ซึ่งเป0นรายการที่เกิด
ขึ้นเดิมเป0นปกติและต#อเนื่อง ตามสัญญาเช#ามีระยะเวลา
เป0นปต#อป เริ่มตั้งแต#วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม
ของทุกป โดยมีอัตราค#าเช#าเดือนละ 80,000 บาท
บ)านพักรับรอง สูง 2 ชั้น ตั้งอยู#เลขที่ 139/2 หมู#ที่ 4
ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมทั้งที่ดินรอบนอกอาคาร
เครื่องตกแต#ง ส#วนควบ และพืชผลอาสินบนที่ดิน เพื่อใช)
ในการพักอาศัย จัดอบรมสัมมนา และสันทนาการแก#
พนักงานของบริษัท ซึ่งเป0นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป0นปกติ
และต#อเนื่อง ตามสัญญาเช#ามีระยะเวลาเป0นปต#อป
เริ่มตั้งแต#วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป
โดยมีอัตราค#าเช#าปละ 172,500 บาท

190,000.00

สําหรับรายการกับบริษัทย#อยและร#วมอื่น รวมทั้งรายการระหว#างกันของบริษัทย#อยและบริษัทร#วม ซึ่งไม#ได)มีบุคคลที่มีความขัดแย)งถือหุ)นอยู# บริษัทฯ ได)แสดงรายการเปNดเผยไว)ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข)อ 26 ของงบการเงินสําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู)สอบบัญชีได)ระบุว#ารายการดังกล#าวเป0นไปตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเป0นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว)สําหรับรายการที่ไม#มีราคาตลาด
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)

ความจําเป'นและความสมเหตุสมผลการทํารายการระหวางกัน
บริษัทฯ ได)ทํารายการระหว#างกันกับบริษัทย#อยและบริษัทร#วม รวมทั้งผู)ที่เกี่ยวข)องอื่น ซึ่งเป0นตามปกติธุรกิจ รายการระหว#างกันที่เกิดขึ้นเป0นความจําเป0นและมีความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยบริษัทฯ จัดให)คณะ
กรรมการตรวจสอบเป0นผู)ให)ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและผ#านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามเกณฑนโยบายที่กําหนดไว) รวมทั้งผู)ตรวจสอบบัญชีมีความเห็นว#า รายการระหว#างกันข)างต)นในป 2557และป 2556 เป0นรายการ
ที่เกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไข และราคาที่ตกลงกัน ซึ่งเป0นไปตามปกติธุรกิจและไม#แตกต#างกับมูลค#ายุติธรรมอย#างมีนัยสําคัญ
นโยบายหรือแนวโน)มการทํารายการระหวางกัน
บริษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการระหว#างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย)งที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการกําหนดเงื่อนไขต#าง ๆ ให)เป0นไปตามลักษณะปกติธุรกิจ และกําหนดมาตรการการอนุมัติการทํารายการระหว#างกัน โดยรายการที่ดําเนินไป
ตามธุรกิจปกติ กรรมการหรือกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย)ง มีส#วนได)เสียจะไม#มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ส#วนรายการที่สําคัญ จะให)คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู)สอบบัญชีของบริษัทหรือผู)เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและ
ให)ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว#างกันดังกล#าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติให)เป0นไปตามกฎหมายว#าด)วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และข)อบังคับ
ประกาศหรือข)อกําหนดของตลาดหลักทรัพยแห#งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข)อกําหนดเกี่ยวกับการเปNดเผยข)อมูลรายการที่เกี่ยวโยงและการได)มา หรือจําหน#ายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทย#อย โดยบริษัทฯ จะเปNดเผยรายการ
ระหว#างกันไว)ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได)รับการตรวจสอบจากผู)สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทย#อยที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอยู#ในต#างประเทศ ประกอบด)วย บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด บริษัท ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ จํากัด บริษัท ภัทรา ไฟน ไทย คูซีน(พีทีอี) จํากัด
บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด บริษัท ภัทรา ไต)หวัน จํากัด บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัท ภัทราอินเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองท แมเนจเม)นท (ปdกกิ่ง) จํากัด บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท, เวียนนา จีเอ็มบีเอช จํากัด
ถือหุ)นทางอ)อมโดยบริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด ประกอบด)วย บริษัทภัทรา ไฟน ไทย คูซีน จํากัด บริษัท สุดา จํากัด ถือหุ)นทางอ)อมโดยบริษัท เอส เค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด ประกอบด)วย บริษัท บางกอกแจม จํากัด
บริษัท บางกอกแจม เอส ดี เอ็น บีเอชดี จํากัด บริษัทย#อยดังกล#าวทั้งหมดมิได)มีการแก)ไขข)อบังคับเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได)มาหรือจําหน#ายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทย#อยในลักษณะที่สอดคล)องกับข)อมกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแห#งประเทศไทย อย#างไรก็ตาม บริษัทมีมาตราการในการควบคุมและการทํารายงานดังกล#าว โดยในการอนุมัติการทํารายการตามข)อกําหนดของตลาดหลักทรัพยแห#งประเทศไทย จะต)องได)รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และให)ผู)แทนของบริษัทที่ได)รับแต#งตั้งเป0นกรรมการของบริษัทย#อยออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู)ถือหุ)นของบริษัทย#อยนั้นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทให)ไว)
ซึ่งจะพิจารณาถึงความยุติธรรมและความเหมาะสมของรายการ ดังกล#าว

88

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
13.

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

13.1

งบการเงิน
(1) สรุปรายงานการของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน
ผูสอบบัญชี
สําหรับ
นายชูพงษ สุรชุติกาล
ป$ 2555-2557
(ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4325)

สํานักงาน
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จํากัด

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย7อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน
รวม และเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส7วนของผูถือหุน
รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับป$สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปBนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต7องบการเงินดังกล7าวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอย7างสมเหตุสมผลว7างบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดต7อ
ขอเท็จจริงอันเปBนสาระสําคัญหรือไม7
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปEดเผย
ขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยู7กับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดต7อขอเท็จจริงอันเปBนสาระสําคัญของงบการเงินไม7ว7าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยง
ดังกล7าว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แต7ไม7ใช7เพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นต7อประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อว7าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปBนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ความเห็น
ขาพเจาเห็นว7า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท
จํากัด (มหาชน) และบริษัทย7อยและของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับป$สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

(2) งบแสดงฐานะการเงินสําหรับป,สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2557

%

2556

%

2555

%

เงินสดและรายการเทียบเท7าเงินสด

570,399

15.73

546,856

15.45

443,458

12.86

เงินลงทุนชั่วคราว

321,396

8.87

439,212

12.41

831,527

24.12

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

312,985

8.63

267,822

7.57

254,984

7.39

0

0.00

7,500

0.21

7,500

0.22

328,832

9.07

317,951

8.98

270,787

7.85

11,115

0.31

15,560

0.44

14,229

0.41

1,544,728

42.61

1,594,901

45.06

1,822,485

52.85

4,318

0.12

4,471

0.13

24,339

0.71

เงินลงทุนในบริษัทร7วม

85,995

2.37

62,511

1.77

57,353

1.66

เงินลงทุนในบริษัทย7อย

0

0.00

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

10,000

0.28

7,500

0.21

1,605,782

สิทธิการเช7า - สุทธิ
สินทรัพยไม7มีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินใหกูยืมระยะสั้น
แก7กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไม7หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ใชเปBนหลักประกัน

0.00

0.00

10,000

0.28

10,000

0.29

44.30

1,489,904

42.10

1,222,472

35.45

70,380

1.94

92,430

2.61

87,411

2.54

13,633

0.38

13,782

0.39

8,103

0.23

225,522

6.22

213,664

6.04

168,248

4.88

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

33,448

0.92

24,789

0.70

18,604

0.54

สินทรัพยไม7หมุนเวียนอื่น

23,795

0.66

32,701

0.92

29,150

0.85

2,080,373

57.39

1,944,252

54.94

1,625,680

47.15

3,625,100

100.00

3,539,153

100.00

3,448,165

100.00

เงินใหกูยืมระยะยาว
แก7กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

เงินมัดจําระยะยาว

รวมสินทรัพยไม7หมุนเวียน
รวมสินทรัพย
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ตอ)

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2557

%

2556

%

2555

%

หนี้สินและส7วนของเจาของ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

906

0.02

2,058

0.06

0

0.00

933,114

25.74

880,487

24.88

834,502

24.20

21,651

0.60

24,358

0.69

35,104

1.02

0

0.00

0

0.00

3,440

0.10

96,083

2.65

109,311

3.09

130,770

3.79

9,346

0.26

5,075

0.14

3,161

0.09

0

0.00

0

0.00

43,932

1.27

62,671

1.73

60,404

1.71

22,374

0.65

1,123,771

31.00

1,081,694

30.56

1,073,283

31.13

33,513

0.92

41,487

1.17

78,295

2.27

0

0.00

0

0.00

3,180

0.09

2,130

0.06

2,438

0.07

1,703

0.05

110,523

3.05

112,833

3.19

95,101

2.76

36,477

1.01

9,487

0.27

3,818

0.11

182,643

5.04

166,245

4.70

182,097

5.28

1,306,413

36.04

1,247,939

35.26

1,255,380

36.41

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป$
หนี้สินจากสัญญาเช7าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป$
ภาษีเงินไดคางจ7าย
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรม
สิทธิพิเศษแก7ลูกคา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีมูลค7าเพิ่มรอนําส7ง
อื่นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม7หมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภายใตสัญญาเช7าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไม7หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม7หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ตอ)

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2556

%

2556

%

2555

%

หนี้สินและส7วนของเจาของ
ส7วนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 490,408,365 หุน
มูลค7าหุนละ 1 บาท

490,408

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 98,081,673 หุน
มูลค7าหุนละ 5 บาท

490,408

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 104,686,273 หุน
มูลค7าหุนละ 5 บาท

523,431

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 490,408,365 หุน
มูลค7าหุนละ 1 บาท

490,408

13.53

หุนสามัญ 98,081,673 หุน
มูลค7าหุนละ 5 บาท ชําระครบแลว

490,408

13.86

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 104,686,273 หุน
มูลค7าหุนละ 5 บาท ชําระครบแลว
ส7วนเกินมูลค7าหุนสามัญ

689,981

19.03

689,981

19.50

523,431

15.18

689,981

20.01
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ตอ)

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2556

%

2556

%

2555

%

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
สํารองหุนทุนซื้อคืน
ยังไม7ไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของส7วนของเจาของ
รวมส7วนของบริษัทใหญ7
หุนทุนซื้อคืน
ส7วนไดเสียที่ไม7มีอํานาจควบคุม
รวมส7วนของเจาของ
รวมหนี้สินและส7วนของเจาของ

52,343

1.44

52,343

1.48

52,343

1.52

0

0.00

0

0.00

250,951

7.28

1,035,818

28.57

990,973

28.00

894,294

25.94

(33,832)

(0.93)

(21,007)

(0.59)

(33,215)

(0.96)

2,234,718

61.65

2,202,698

62.24

2,377,786

68.96

0

0.00

0

0.00

(250,951)

(7.28)

83,969

2.32

88,516

2.50

65,951

1.91

2,318,687

63.96

2,291,214

64.74

2,192,785

63.59

3,625,100

100.00

3,539,153

100.00

3,448,165

100.00
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายไดจากการขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ
กําไรขั้นตน

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2557

%

2556

7,256,855

100.00

7,000,153

100.00

6,526,637

100.00

(3,936,798) (54.25)

(3,804,207)

(54.34)

(3,464,754)

(53.09)

%

2555

%

3,320,057

45.75

3,195,946

45.66

3,061,883

46.91

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

0

0.00

9,656

0.14

1,001

0.02

เงินปOนผลรับ

0

0.00

0

0.00

0

0.00

กําไรจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย7อย

0

0.00

0

0.00

19,046

0.29

6147.67

0.08

6792

0.10

13877

0.21

2525.995

0.03

8296

0.12

16177

0.25

81,166

1.12

69,300

0.99

57,995

0.89

กําไรก7อนค7าใชจ7าย

3,409,896

46.99

3,289,990

47.00

3,169,979

48.57

ค7าใชจ7ายในการขาย

(240,455)

(3.31)

(271,226)

(3.87)

(206,443)

(3.16)

(2,478,291) (34.15)
(59,192) (0.82)

(2,175,676)

(31.08)

(1,992,743)

(30.53)

(50,106)

(0.72)

(52,425)

(0.80)

รายไดอื่น

ผลกําไรที่ยังไม7เกิดขึ้นจากการปรับมูลค7า
ของเงินลงทุนชั่วคราว
ดอกเบี้ยรับ
อื่นๆ

ค7าใชจ7ายในการบริหาร
ค7าตอบแทนผูบริหาร
ตนทุนทางการเงิน

(2,889)

(0.04)

(4,277)

(0.06)

(4,647)

(0.07)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

(5,018)

(0.07)

0

0.00

0

0.00

(2,785,845) (38.39)

(2,501,285)

(35.73)

(2,256,258)

(34.57)

รวมค7าใชจ7าย
กําไรก7อนตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินได

624,051

8.60

788,705

11.27

913,721

14.00

5,746

0.08

9,018

0.13

18,434

0.28

629,797

8.68

797,723

11.40

932,155

14.28

ค7าใชจ7ายภาษีเงินได

(132,862)

(1.83)

(163,093)

(2.33)

(219,609)

(3.36)

กําไรสุทธิสําหรับป$

496,935

6.85

634,630

9.07

712,546

10.92

ส7วนแบ7ง (ขาดทุน) กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร7วม
กําไรก7อนหักภาษีเงินได
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ตอ)

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2557

%

2556

%

2555

%

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ผลต7างจากการแปลงค7างบการเงิน

(15,307)

(0.21)

17,616

0.25

4,795

0.07

(126)

(0.00)

189

0.00

141

0.00

25

0.00

(38)

(0.00)

1,588

0.02

13,830

0.19

0

0.00

(9,128)

(0.14)

(1,578)

(0.02)

17,767

0.25

(2,604)

(0.04)

495,357

6.83

652,397

9.32

709,942

10.88

497,738

6.86

626,018

8.94

707,806

10.84

(802)

(0.01)

8,612

0.12

4,740

0.07

496,935

6.85

634,630

9.07

712,546

10.92

497,908

6.86

639,834

9.14

702,611

10.77

(2,551)

(0.04)

12,563

0.18

7,331

0.11

495,357

6.83

652,397

9.32

709,942

10.88

ผลกําไรที่ยังไม7เกิดขึ้นจากการปรับมูลค7า
ของหลักทรัพยเผื่อขาย
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของ
กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป$ - สุทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป$
การแบ7งปOนกําไร
ส7วนที่เปBนของบริษัทใหญ7
ส7วนที่เปBนของส7วนไดเสียที่ไม7มีอํานาจควบคุม

การแบ7งปOนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส7วนที่เปBนของบริษัทใหญ7
ส7วนที่เปBนของส7วนไดเสียที่ไม7มีอํานาจควบคุม
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2557

%

2556

%

2555

%

490,408

21.15

523,431

22.85

523,431

23.87

หุนสามัญเพิ่มทุน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

ลดระหว7างป$

0

0.00

(33,023)

(1.44)

0

0.00

ยอดปลายป$

490,408

21.15

490,408

21.40

523,431

23.87

689,981

29.76

689,981

30.11

689,981

31.47

เพิ่มระหว7างป$

0

0.00

0

0.00

0

0.00

ค7าใชจ7ายในการออกหุนสามัญเพิ่มทุน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

689,981

29.76

689,981

30.11

689,981

31.47

52,343

2.26

52,343

2.28

52,343

2.39

เพิ่มระหว7างป$

0

0.00

0

0.00

0

0.00

ลดระหว7างป$

0

0.00

0

0.00

0

0.00

ยอดปลายป$

52,343

2.26

52,343

2.28

52,343

2.39

ยอดตนป$

0

0.00

250,951

10.95

250,951

11.44

เพิ่มระหว7างป$

0

0.00

0

0.00

0

0.00

ลดระหว7างป$

0

0.00

(250,951)

(10.95)

0

0.00

ยอดปลายป$

0

0.00

0

0.00

250,951

11.44

ยอดตนป$

990,973

42.74

895,901

39.10

612,463

27.93

เพิ่มระหว7างป$-กําไรสุทธิ

510,734

22.03

626,018

27.32

698,678

31.86

ลดระหว7างป$-เงินปOนผลและสํารองหุนทุนซื้อคืน

(465,888) (20.09)

(530,947)

(23.17)

(416,847)

(19.01)

ยอดปลายป$

1,035,818

44.67

990,973

43.25

894,294

40.78

ทุนเรือนหุน
หุนสามัญ
ยอดตนป$

ส7วนเกินมูลค7าหุนสามัญ
ยอดตนป$

ยอดปลายป$
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยอดตนป$

หุนทุนซื้อคืน

ยังไม7ไดจัดสรร
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ตอ)

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2557

%

2556

%

2555

%

องคประกอบอื่นส7วนของเจาของ
ผลต7างจากการแปลงค7างบการเงิน
ยอดตนป$

(21,497)

(0.93)

(35,161)

(1.53)

(37,365)

(1.70)

เพิ่มระหว7างป$

0

0.00

13,665

0.60

2,204

0.10

ลดระหว7างป$

(12,725)

(0.55)

(34,222)

(1.48)

(21,496)

(0.94)

(35,161)

(1.60)

613

0.03

424

0.02

283

0.01

เพิ่มระหว7างป$

0

0.00

189

0.01

141

0.01

ลดระหว7างป$

(126)

(0.01)

0

0.00

0

0.00

486

0.02

613

0.03

424

0.02

(123)

(0.01)

(85)

(0.00)

(66)

(0.00)

0.00

0.00

1,588

0.07

0.00

0.00
0.00

ยอดปลายป$
ผลกําไรที่ยังไม7เกิดขึ้นจากการปรับมูลค7าของหลักทรัพยเผื่อ
ขาย
ยอดตนป$

ยอดปลายป$
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น
ยอดตนป$
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

0.00

0.00

เพิ่มระหว7างป$

25

0.00

ลดระหว7างป$

0

0.00

(38)

(0.00)

ยอดปลายป$

(97)

(0.00)

(123)

(0.01)

1,522

0.07

ยอดตนป$

0

0.00

(250,951)

(10.95)

(250,951)

(11.44)

เพิ่มระหว7างป$

0

0.00

0

0.00

0

0.00

ลดระหว7างป$

0

0.00

250,951

10.95

0

0.00

ยอดปลายป$

0

0.00

(0)

(0.00)

(250,951)

(11.44)

88,516

3.82

65,951

2.88

69,201

3.16

หุนทุนซื้อคืน

ส7วนไดเสียที่ไม7มีอํานาจควบคุม
ยอดตนป$
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

0.00

0.00

0.00

เพิ่มระหว7างป$

7

0.00

24,391

1.06

7,332

0.33

ลดระหว7างป$

(4,554)

(0.20)

(1,826)

(0.08)

(10,582)

(0.48)
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ยอดปลายป$
รวมส7วนของเจาของ

83,969

3.62

88,516

3.86

65,951

3.01

2,318,687

100.00

2,291,214

100.00

2,192,785

100.00
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2557

2556

2555

629,797

797,723

932,155

359,489

289,618

260,492

(47)

(823)

(695)

(6,148)

(6,792)

(14,160)

0

32

(5,746)

(9,018)

(18,434)

0

0

(19,046)

ขาดทุนจากการดอยค7าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ

8,946

53

1,000

ขาดทุนจากการตัดจําหน7าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

17,265

14,069

15,496

ขาดทุนจากการตัดจําหน7าย-สิทธิการเช7า

0

774

0

กําไรจากการจําหน7ายเงินลงทุนชั่วคราว

(5,651)

(3,919)

0

กําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ

(1,539)

(1,762)

(593)

ค7าใชจ7ายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

21,260

17,732

15,593

ค7าใชจ7ายจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก7ลูกคา

4,270

1,914

1,398

(2,526)

(8,296)

(16,178)

2,889

4,277

4,647

1,022,260

1,095,582

1,161,675

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก7อนภาษีเงินได
ปรับปรุง :
ค7าเสื่อมราคาและค7าตัดจําหน7าย
(กําไร) ขาดทุนที่ยังไม7เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรที่ยังไม7เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การคา
ส7วนแบ7งขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร7วม
กําไรจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย7อย

เงินปOนผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินปOนผลรับจากบริษัทร7วม

รายไดดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ7าย
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ตอ)

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2557

2556

2555

(44,988)

(12,870)

(41,992)

(10,881)

(47,164)

(31,278)

4,445

(3,368)

5,885

0

20,000

(3,755)

(11,857)

(45,417)

(14,844)

สินทรัพยไม7หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

3,927

(3,551)

(11,125)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)

67,581

18,454

101,226

0

0

24

3,183

2,102

8,789

หนี้สินไม7หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)

(2,423)

(174)

42

จ7ายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

(7,325)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต7อ)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้อื่นลดลง
เงินทดรองจ7ายแก7กิจการที่เกี่ยวของกัน (เพิ่มขึ้น)
ลดลง
สินคาคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากธนาคารที่ใชเปBนหลักประกันเพิ่มขึ้น
เงินมัดจําระยะยาว(เพิ่มขึ้น)ลดลง

เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน (ลดลง)
เพิ่มขึ้น
รายไดรับล7วงหนาเพิ่มขึ้น
ค7าใชจ7ายคางจ7ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ภาษีมูลค7าเพิ่มรอนําส7งเพิ่มขึ้น(ลดลง)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เงินสดรับจากการดําเนินงาน

(2,770)

1,023,920

1,023,594

1,174,647

ดอกเบี้ยรับ

2,549

10,333

18,205

จ7ายดอกเบี้ย

(2,720)

(4,015)

(4,647)

(157,448)

(190,040)

(244,454)

866,301

839,872

943,751

จ7ายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
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งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ตอ)

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2557

2556

2555

(460,000)

(766,784)

(441,488)

589,488

1,170,000

0

2,262

3,860

3,390

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ7ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินปOนผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินปOนผลรับจากบริษัทร7วม
เงินสดจ7ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร7วม

(20,000)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย7อย

19,360

เงินสดจ7ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดจ7ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ

(10,000)
(475,184)

(511,552)

(291,740)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร

2,335

2,093

1,129

เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช7า

3,549

เงินสดจ7ายเพื่อซื้อสินทรัพยไม7มีตัวตน

(3,844)

(9,433)

(5,502)

เงินสดจ7ายเพื่อซื้อสิทธิการเช7า

(3,549)

(16,326)

(2,246)

(364,944)

(128,142)

(727,097)

เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) ไดมาจากกิจกรรมลงทุน
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งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ตอ)

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2557

2556

2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

(1,152)

2,058

(1,580)

เงินสดจ7ายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(29,028)

(72,555)

(16,649)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

18,348

25,000

10,431

0

0

(4,813)

(1,808)

(6,646)

(4,710)

(466,649)

(563,912)

(416,831)

7

10,003

(482,286)

(606,052)

(434,152)

(150)

691

14

4,622

(2,971)

(9,077)

เงินสดและรายการเทียบเท7าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ

23,543

103,398

(226,561)

เงินสดและรายการเทียบเท7าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

546,856

443,458

672,789

เงินสดและรายการเทียบเท7าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

570,399

546,856

446,228

เงินสดจ7ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

จ7ายเงินปOนผลแก7ผูไม7มีอํานาจควบคุมของบริษัทย7อย
เงินสดจ7ายหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช7าการเงิน
เงินสดจ7ายเพื่อซื้อหุนทุนซื้อคืน
เงินปOนผลจ7ายใหส7วนไดเสียที่ไม7มีอํานาจควบคุม
เงินปOนผลจ7าย

(2,004)

เงินสดรับจากส7วนไดเสียที่ไม7มีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้น
จากเงินลงทุนในบริษัทย7อยเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม7ไดเกิดขึ้นจริง
ของเงินสดและรายการเทียบเท7าเงินสด
ผลต7างจากการแปลงค7างบการเงิน
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

14.

คําอธิบายและการวิเคราะห8ของฝ:ายจัดการ
การวิเคราะห8ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”)

สรุปผลการดําเนินงานป, 2557
ในป$ 2557 บริษัทและบริษัทย7อย (“กลุ7มบริษัท”) มีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 7,257 ลานบาท จาก
งวดเดียวกันของป$ก7อนเปBนจํานวน 257 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 3.67 โดยมีกําไรสุทธิจํานวน 498 ลานบาท
ซึ่งลดลงจากป$ก7อน 128 ลานบาท คิดเปBนอัตรากําไรที่ลดลงรอยละ 20.45 โดยสาเหตุสําคัญมาจากรายไดจากการขายใน
ประเทศมีการเติบโตนอยกว7าที่คาดการณไว โดยมีอัตราการเติบโตเพียงรอยละ 2.69 ซึ่งเปBนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอ
ตัว และการเขามาของธุรกิจอาหารจากต7างประเทศ อย7างไรก็ตามในป$ 2557 กลุ7มบริษัทไดมีการขยายธุรกิจเพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตในอนาคตอย7างต7อเนื่อง โดยมีการเปEดรานอาหารและเบเกอรี่ชอพ ภายใตแบรนด “S&P” จํานวน 437 จุดขาย
นอกจากนั้นยังไดขยายธุรกิจรานอาหารญี่ปุVนประเภทหมูทอด ทงคัตสึ ภายใตแบรนด “Maisen” โดยในป$ 2557 เปEดเพิ่มอีก
3 สาขา และในเดือนมิถุนายน 2557 บริษัทไดขยายธุรกิจรานอาหารไทย ภายใตแบรนด “S&P” ในประเทศกัมพูชา ซึ่งจาก
การขยายตัวของยอดขายในต7างประเทศดังกล7าว ส7งผลใหสัดส7วนของรายไดจากต7างประเทศเพิ่มขึ้นจากรอยละ 12.75 ในป$
2556 เปBนรอยละ 14.02 ในป$ 2557
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจาก 7,000 ลานบาทจากป$ 2556 เปBน 7,257 ลานบาทในป$ 2557 หรือมี
อัตราการขยายตัวรอยละ 3.67 สามารถแบ7งแยกตามประเภทช7องทางการจัดจําหน7ายได ดังนี้

ชองทางการจําหนาย
ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ
ธุรกิจขายส7งอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป
ธุรกิจรานอาหารในต7างประเทศ
อื่น ๆ *
รวมทั้งสิ้น

รายไดแยกตามประเภทชองทางการจัดจําหนาย
(หนวย: ลานบาท)
ป, 2557
ป, 2556
เพิ่มขึ้น(ลดลง )
รอยละ
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ
5,528
76.17
5,382
76.89
2.84
711
9.80
722
10.31
(2.49)
1,017
14.02
892
12.74
14.01
1
0.01
4
0.06
(82.50)
7,257
100.00
7,000
100.00
3.67

* รายไดจากการใหเช7าสถานที่แก7บุคคลภายนอก
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ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ
ในป$ 2557 รายไดจากธุรกิจนี้มีสัดส7วนรอยละ 76.27 ของรายไดจากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของป$ก7อนเปBนจํานวน 153 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 2.84 อันเนื่องมาจากยอดขายของรานอาหารและเบเกอรี่
ของจุดขายเดิมประกอบกับยอดขายจากการเปEดจุดขายเพิ่มเติม ทั้งแบรนด “S&P” และ แบรนด “Maisen” ซึ่งในป$ 2557
บริษัทมีการขยายสาขารานอาหารและเบเกอรี่ภายใตแบรนดต7างๆภายในประเทศจํานวน 33 สาขา โดยแบ7งเปBนรานอาหาร
15 สาขา และรานเบเกอรี่ 18 สาขา รวมจุดขายของบริษัท ณ วันสิ้นป$ 2557 มีจํานวน 446 สาขา โดยแบ7งเปBนรานอาหาร
126 สาขา และรานเบเกอรี่ 320 สาขา โดยบริษัทยังคงมุ7งเนนการเปEดสาขาใหม7สําหรับแบรนด “S&P” ในพื้นที่กรุงเทพ
และปริมณฑล เนื่องจากบริษัทมองเห็น ศักยภาพและกําลังซื้อของผูบริโภคที่มีแนวโนมที่ดีขึ้นและเปBนกลุ7มลูกคาเป^าหมาย
หลักของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังไดมีการวางแผนกลยุทธทางการตลาดในดานการส7งเสริมการขายผ7านสื่อโฆษณาออนไลน
ซึ่งสามารถเขาถึงกลุ7มเป^าหมายหลักไดอย7างทั่วถึง เปBนการสรางความรูสึกที่ดี มั่นใจและรับรูในคุณภาพของผลิตภัณฑตรา
สินคา (แบรนด) “S&P” อย7างต7อเนื่อง
ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป
ในป$ 2557 รายไดจากธุรกิจนี้มสี ัดส7วนรอยละ 9.70 ของรายไดจากการขายและบริการ ลดลงจากงวดเดียวกันของ
ป$ก7อนเปBนจํานวน 18 ลานบาท โดยมีอัตราการลดลดรอยละ 2.49 เนื่องจากธุรกิจ Modern Trade ในปOจจุบันเริม่ ผลิตสินคา
ใน แบรนดของตัวเอง ซึ่งสินคาบางรายการเปBนสินคาที่ทางบริษัทเคยจําหน7ายใหแก7กลุ7มธุรกิจนี้ ทําใหรายไดจากกลุ7มธุรกิจนี้
ลดลง แต7ในขณะเดียวกันบริษัทไดใชกลยุทธการขยายฐานลูกคาโดยเพิ่มช7องทางการจัดจําหน7าย เพื่อใหเขาถึงกลุ7มลูกคาและ
การจัดหากลุ7มพันธมิตรรานคารายใหม7ที่มีศักยภาพในการสนับสนุนธุรกิจใหมีการเติบโตเพิ่มขึ้น
ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ
ในป$ 2557 รายไดจากธุรกิจนี้มีสัดส7วนรอยละ 14.02 ของรายไดจากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของป$ก7อนเปBนจํานวน 125 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 14.01 กลุ7มบริษัทก็มีรายไดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
รานอาหารไทยในต7างประเทศของบริษัท เปBนที่ยอมรับถึงมาตรฐานของคุณภาพของอาหารและการใหบริการ ทั้งแบรนด
“Patara” ที่เปBนที่รูจักและประสบความสําเร็จอย7างดีเยี่ยมในประเทศอังกฤษ และแบรนด“Bangkok Jam” ซึ่งเปBนแบรนดที่
ไดรับความนิยมอย7างมากในประเทศสิงคโปร โดยในป$ 2557 มีการเปEดสาขาใหม7 จํานวน 4 สาขา และการขยายธุรกิจ
รานอาหารภายใตแบรนด “S&P” ในประเทศกัมพูชา
รายไดแยกตามรายผลิตภัณฑ8
(หนวย: ลานบาท)
ป, 2557
ป, 2556
เพิ่มขึ้น(ลดลง )
ผลิตภัณฑ8
รอยละ
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ
เบเกอรี่
3,145
43.34
3,144
44.92
0.03
อาหารและเครื่องดื่มในประเทศ
2,247
30.96
2,117
30.24
6.14
อาหารในต7างประเทศ
1,017
14.02
892
12.74
14.01
ผลิตภัณฑอาหาร **
605
8.33
625
8.93
(3.20)
ผลิตภัณฑอื่น ๆ ***
243
3.35
222
3.17
9.46
รวมทั้งสิ้น
7,257
100.00
7,000
100.00
3.67
** ผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตโดยโรงงานของบริษัทประกอบดวย อาหารสําเร็จรูปแช7แข็ง ไสกรอก เยลลี่และผลิตภัณฑกลิน่ สีผสมอาหาร
*** ประกอบดวยผลิตภัณฑรับจางผลิตภายใตแบรนด S&P สินคาฝากขาย ผลิตภัณฑเบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ และรายไดจากการใหเช7าสถานที่
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ในป$ 2557 ผลิตภัณฑเบเกอรี่ยังคงครองสัดส7วนส7วนแบ7งรายไดจากการขายและบริการสูงที่สุด คือรอยละ 43.34
ในขณะที่สัดส7วนของอาหารและเครื่องดื่มในประเทศอยู7ที่รอยละ 30.96 ดานอัตราการเติบโตของยอดขายกลุ7มเบเกอรี่ มี
อัตราการเติบโตอยู7ที่รอยละ0.03 เนื่องจากกระแสเรื่องการรักษาสุขภาพและการมีแบรนดผลิตภัณฑเบเกอรี่จากผูขายราย
ใหม7และแบรนดจากต7างประเทศ จึงส7งผลใหอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑเบเกอรี่มีสัดส7วนที่นอยลง ส7วนอาหารและ
เครื่องดื่มในประเทศมีการขยายตัวในอัตรารอยละ 6.14 โดยบริษัทไดมีการพัฒนารายการอาหารใหม7 ๆ โดยเพิ่มรายการ
อาหารเพื่อสุขภาพ การจัดกลุ7มชุดอาหารพิเศษตามเทศกาลต7าง ๆ การส7งเสริมการขายในรูปแบบต7างๆ ซึ่งทําใหบริษัทไดรับ
การตอบรับจากกลุ7มลูกคาเปBนอย7างดี
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ
ในป$ 2557 บริษัทมีอัตราส7วนตนทุนขายและการบริการ ลดลงจากรอยละ 54.34 ในป$ 2556 เปBนรอยละ 54.25
สาเหตุหลักมาจากบริษัทไดดําเนินนโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบ และบริหารสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพ มีผลทําใหบริษัท
สามารถควบคุมตนทุนวัตถุดิบได
คาใชจาย
ในป$ 2557 สัดส7วนค7าใชจ7ายรวมต7อรายไดจากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 35.67 ในป$ 2556 เปBนรอย
ละ 38.35 สาเหตุหลักที่ทําใหค7าใชจ7ายมีการเปลี่ยนแปลงไดแก7 การขยายตัวของสาขาทั้งในประเทศและต7างประเทศ ส7งผล
ใหค7าใชจ7ายพนักงานเต7อรายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากรอยละ 11.85 ในป$ 2556 เปBนรอยละ 12.34 ในป$ 2557
ค7าใชจ7ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นจากรอยละ 11.11 ในป$ 2556 เปBนรอยละ 12.20 ในป$ 2557 และ
ค7าเสื่อมราคาสินทรัพยถาวรจากการเปEดสาขาใหม7และปรับปรุงสาขาเก7าใหดูทันสมัยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.11 ในป$ 2556
เปBนรอยละ 3.50 ในป$ 2557
กําไรสุทธิ
เนื่องจากการขยายตัวของรายไดจากการขายและบริการในป$ 2557 ขยายตัวต่ํากว7าเป^าหมายที่ตั้งไว มีผลใหอัตรา
กําไรสุทธิส7วนที่เปBนของบริษัทใหญ7ต7อรายไดสุทธิจากการขายและบริการลดลงจากรอยละ 8.94 ในป$ 2556 เปBนรอยละ 6.86
ในป$ 2557 โดยกําไรสุทธิส7วนที่เปBนของบริษัทใหญ7ลดลงจาก 626 ลานบาท ในป$ 2556 เปBน 498 ลานบาท ในป$ 2557ลดลง
128 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 20.49 และอัตราผลตอบแทนต7อส7วนของผูถือหุนบริษัทใหญ7ลดลงจากรอยละ 28.92 ในป$
2556 เปBนรอยละ 22.43 ในป$ 2557
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
กลุ7มบริษัทมีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพยลดลงจากรอยละ 17.92 ในป$ 2556 เปBนรอยละ 13.73 ในป$ 2557
เนื่องจากกําไรสุทธิของบริษัทที่ปรับตัวลดลง
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ภาพรวมฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดป, 2557
กลุ7มบริษัทมีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป$ 2557จํานวน 3,625 ลานบาท ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนในสัดส7วนรอย
ละ 42.61 และสินทรัพยไม7หมุนเวียนรอยละ 57.39 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนมีสัดส7วนเพียงรอยละ 31.00 ของสินทรัพย
รวมกลุ7มบริษัทจึงมีสภาพคล7องในระดับที่ 1.37เท7า เนื่องจากเปBนธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนสูงจากการขายเปBนเงินสดเปBนส7วน
ใหญ7
ในดานกระแสเงินสดนั้น มีเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 866 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสดรับก7อนภาษี
เงินไดจํานวน 1,024 ลานบาท ในระหว7างป$มีการจ7ายภาษีเงินไดจํานวน 158 ลานบาท
สําหรับการเปลี่ยนแปลงของเงินสดที่ใชในกิจกรรมการลงทุนและการจัดหาเงินนั้น ประกอบดวยเงินสดรับจากการ
ขายเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิจํานวน 130 ลานบาท เงินลงทุนในบริษัทร7วมเพิ่มขึ้น 20 ลานบาท การลงทุนในสินทรัพยถาวร
เพิ่มขึ้นสุทธิจํานวน 475 ลานบาท ซึ่งเปBนผลมาจากกลุ7มบริษัทมีการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อใชในการผลิตและการลงทุนใน
การก7อสราง และเครื่องตกแต7ง อุปกรณ เนื่องจากการขยายสาขาของรานอาหารและเบเกอรี่ นอกจากนี้ไดใชเงินสดในการ
จ7ายเงินปOนผลจํานวน 467 ลานบาท เมื่อรวมกับกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานและรายการย7อยอื่น ๆ แลว กลุ7ม
บริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจํานวน 23 ลานบาท โดยเมื่อรวมกับเงินสดที่มีอยู7 ณ วันตนป$ 2557 จํานวน 547 ลานบาทแลว
ทําใหมีเงินสดและรายการเทียบเท7าเงินสดเพื่อใชในกิจการ ณ วันสิ้นป$จํานวน 570 ลานบาท
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การรับรองความถูกตองของขอมูล
บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป)ฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว-า
ขอมูลดังกล-าวถูกตองครบถวน ไม-เป0นเท็จ ไม-ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไม-ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้
บริษัทขอรับรองว-า
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป)ไดแสดงขอมูลอย-างถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย-อยแลว
(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเป9ดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแน-ใจว-าบริษัทไดเป9ดเผยขอมูลในส-วนที่เป0นสาระสําคัญ
ทั้งของบริษัทและบริษัทย-อยอย-างถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกล-าว
(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกล-าว และบริษัทได
แจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2558 ต-อผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพร-องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง การกระทําที่มิชอบ
ที่อาจมีผลกระทบต-อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย-อย
ในการนี้ เพื่อเป0นหลักฐานว-าเอกสารทั้งหมดเป0นเอกสารที่ชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัท
ไดมอบหมายให นายประเวศวุฒิ ไรวา เป0นผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวยหากเอกสารใดไม-มีลายมือชื่อของ
นายประเวศวุฒิ ไรวา กํากับไว บริษัทจะถือว-าไม-ใช-ขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกล-าวขางตน

ชื่อ

ตําแหนง

1. นายประเวศวุฒิ ไรวา

ประธานเจาหนาที่บริหาร

2. นางเกษสุดา ไรวา

กรรมการผูจัดการใหญ-

ชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ นางเกษสุดา ไรวา

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

กรรมการผูจัดการใหญ-

หนา 108

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - สกุล /
ตําแหน'ง /
วันที่รับตําแหน'ง
นางภัทรา ศิลาอ"อน
ประธานกรรมการ
(20 เมษายน 2537)

รอยโทวรากร ไรวา
รองประธานกรรมการ
(20 เมษายน 2537)
นายประเวศวุฒิ ไรวา
ประธานเจาหนาที่บริหาร
(20 เมษายน 2537)

อายุ
(ป3)

คุณวุฒิการศึกษา

73 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์
Doctor in Letters (Honorary)
Pine Manor College, Massachusetts, USA
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
67 ปริญญาโท M.A. (Economics)
มหาวิทยาลัยอินเดียน"า สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
64 ปริญญาตรี Political Science
มหาวิทยาลัยอินเดียน"า สหรัฐอเมริกา
โครงการอบรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Modern Managers Program (MMP)
- Modern Marketing Management (MMM)
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)

สัดส'วน
ความสัมพันธ/
ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ยอนหลัง
การถือหุน ทางครอบครัว
(รอยละ) ระหว'างผูบริหาร
ช'วงเวลา / ตําแหน'ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
7.60
พี่สาวคนโต
ทั้ง 5 ป5 /
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ประธานกรรมการ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

2.24

นองชายคนที่ 1

ทั้ง 5 ป5 /
รองประธานกรรมการ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

6.22

นองชายคนที่ 3

2558 – ป^จจุบัน /
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
2551 - 2557
กรรมการผูจัดการใหญ"

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ทั้ง 5 ป5 /
กรรมการ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
(มหาชน) / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เอกสารแนบ 1 หนา 1

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล /
ตําแหน'ง /
วันที่รับตําแหน'ง
นายประเวศวุฒิ ไรวา (ต"อ)
นายขจรเดช ไรวา
กรรมการบริหาร
(20 เมษายน 2537)

นางเกษสุดา ไรวา
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการใหญ"
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค"าตอบแทน
(20 เมษายน 2537)

อายุ
(ป3)

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรภูมิพลังแผ"นดิน รุ"น 2
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
65 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ณ.)
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
61 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยนอรธอิสเทิรน บอสตัน, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุ"น 10/2553
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรภูมิพลังแผ"นดิน รุ"น 1
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สัดส'วน
ความสัมพันธ/
การถือหุน ทางครอบครัว
(รอยละ) ระหว'างผูบริหาร

2.10

7.74

นองชายคนที่ 2

ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ยอนหลัง
ช'วงเวลา / ตําแหน'ง

ทั้ง 5 ป5 /
กรรมการบริหาร

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ภริยาของ
2557 – 2558/
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการผูจัดการใหญ"
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2551 – 2557/
กรรมการรองผูจัดการใหญ"
2556 – ป^จจุบัน/
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค"าตอบแทน
2537 – ป^จจุบัน/
กรรมการบริหาร
2533 – ป^จจุบัน/
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด /
กรรมการผูจัดการใหญ"
ธุรกิจรานอาหารในต"างประเทศ

หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย รุ"น 6

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

เอกสารแนบ 1 หนา 2

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล /
ตําแหน'ง /
วันที่รับตําแหน'ง
นายวิทูร ศิลาอ"อน
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
รองผูจัดการใหญ"อาวุโสธุรกิจอาหาร
ในประเทศ
(11 สิงหาคม 2553)

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(14 สิงหาคม 2541)

อายุ
(ป3)

สัดส'วน
ความสัมพันธ/
ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ยอนหลัง
คุณวุฒิการศึกษา
การถือหุน ทางครอบครัว
(รอยละ) ระหว'างผูบริหาร
ช'วงเวลา / ตําแหน'ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
47 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
1.14 บุตรชายคนที่ 1 ของ 2555 – ป^จจุบัน /
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
มหาวิทยาลัย นอรท คารโรลายนา แชปเปhลฮิล
นางภัทรา ศิลาอ"อน ประธานกรรมการบริหาร
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความเสี่ยง
ปริญญาตรี ดานการบริหารการโรงแรมและอาหาร
2553 – ป^จจุบัน /
มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
กรรมการ
ประกาศนียบัตร Director Certification Program
2550 – 2553/
(DCP)
2551 – ป^จจุบัน /
ประกาศนียบัตร Director Accreditation
รองผูจัดการใหญ"อาวุโส
Program(DAP)
ธุรกิจอาหารในประเทศ
2549 – 2551 /
สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
รองผูจัดการใหญ"สายพัฒนา
ธุรกิจการตลาดรานอาหาร
2545- 2549 /
ผูจัดการฝlายพัฒนาธุรกิจ
67 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)
0.01
ไม"มี
ทั้ง 5 ป5 /
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรรมการอิสระและ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
โครงการอบรม - Controllership
ประธานกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กรรมการ , กรรมการบริหาร บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จํากัด (มหาชน) /
Management Development Program JJ Kellogg
ธุรกิจผลิตและจําหน"ายวัสดุก"อสราง กระเบื้อง
North Western University
เซรามิค
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เอกสารแนบ 1 หนา 3

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล /
ตําแหน'ง /
วันที่รับตําแหน'ง

อายุ
(ป3)

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส'วน
ความสัมพันธ/
การถือหุน ทางครอบครัว
(รอยละ) ระหว'างผูบริหาร

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
(28 กุมภาพันธ 2544)

55 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)
สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค"าตอบแทน
(21 เมษายน 2553)

67 M.B.A. Accounting Information System
New York University, U.S.A.
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
บทบาทคณะกรรมการในการกําหนดนโยบาย
ค"าตอบแทน
สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

ไม"มี

ไม"มี

ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ยอนหลัง
ช'วงเวลา / ตําแหน'ง
ทั้ง 5 ป5 /
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

2553 - ป^จจุบัน /
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค"าตอบแทน
2552 – ป^จจุบัน /
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
2549 – ป^จจุบัน /
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษาฝlายจัดการ

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจโรงพยาบาล

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจบริการดานการเงิน
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจการสื่อสาร
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจผลิตและ จําหน"ายเคมีภัณฑ กระดาษ
ผลิตภัณฑก"อสราง

เอกสารแนบ 1 หนา 4

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล /
ตําแหน'ง /
วันที่รับตําแหน'ง

อายุ
(ป3)

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส'วน
ความสัมพันธ/
การถือหุน ทางครอบครัว
(รอยละ) ระหว'างผูบริหาร

นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ (ต"อ)

ช'วงเวลา / ตําแหน'ง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2546 – ป^จจุบัน /
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ, กรรมการบริหาร
ธุรกิจจําหน"ายผลิตภัณฑพลาสติกทุกชนิด
2538 – ป^จจุบัน /
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) /
กรรมการ
ธุรกิจการประกันภัย

นางป^ทมาวลัย รัตนพล
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค"าตอบแทน
(11 เมษายน 2553)

59 ปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ
Emporia State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายปhยะ ซอโสตถิกุล

44 ปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ (MBA)

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ยอนหลัง

Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

0.01

-

ไม"มี

ไม"มี

2553 – ป^จจุบัน /
กรรมการ
กรรมการสรรหาและ
กําหนดค"าตอบแทน
2542 – ป^จจุบัน /
ประธานเจาหนาที่ฝlาย
ทรัพยากรบุคคล
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและบริษัทในเครือ/
/ ธุรกิจจัดจําหน"ายสินคา

2555 – ป^จจุบัน /

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /

กรรมการบริหารความเสี่ยง
2554 – ป^จจุบัน /
กรรมการอิสระ

บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) /
และบริษัทในเครือ / ธุรกิจจัดจําหน"ายสินคา
แฟชั่นจากต"างประเทศ
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูzด กรุ{ป จํากัด (มหาชน) /
และบริษัทในเครือ / ธุรกิจเครือข"าย
รานอาหารบริการด"วน
บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) /

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

เอกสารแนบ 1 หนา 5

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล /
ตําแหน'ง /
วันที่รับตําแหน'ง
นายปhยะ ซอโสตถิกุล (ต"อ)
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค"าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(9 พฤศจิกายน 2553)

อายุ
(ป3)

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมเคมี
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมเคมี
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส'วน
ความสัมพันธ/
การถือหุน ทางครอบครัว
(รอยละ) ระหว'างผูบริหาร

ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ยอนหลัง
ช'วงเวลา / ตําแหน'ง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค"าตอบแทน
2544 – ป^จจุบัน /
กรรมการบริหาร
- ป^จจุบัน /
กรรมการบริหาร
- ป^จจุบัน /
กรรมการบริหาร
- ป^จจุบัน /
กรรมการ
- ป^จจุบัน /
กรรมการ
- ป^จจุบัน /
กรรมการบริหาร

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

- ป^จจุบัน /
กรรมการบริหาร
- ป^จจุบัน /
กรรมการบริหาร

บริษัท เอราวัณนา จํากัด /
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท สยามเฮาซิ่ง จํากัด /
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจสถาบันการเงิน
บริษัท ซีคอน จํากัด /
ธุรกิจรับเหมาก"อสรางอาคารทุกชนิด
บริษัท ไทยชูรส จํากัด /
ธุรกิจผลิตและ จําหน"ายผงชูรส
บริษัท นันยางมารเก็ตติ้ง จํากัด /
ธุรกิจคาส"ง คาปลีก รองเทาผาใบ รองเทานันยาง
บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จํากัด /
ธุรกิจคาส"ง คาปลีก รองเทาผาใบ รองเทานันยาง
บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจใหเช"าพื้นที่

เอกสารแนบ 1 หนา 6

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล /
ตําแหน'ง /
วันที่รับตําแหน'ง
นายจอหน สก{อต ไฮเน็ค
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(28 กุมภาพันธ 2555)

อายุ
(ป3)

คุณวุฒิการศึกษา

44 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว"างประเทศ
Washington State University, Pullman, WA,,
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
Washington State University, Pullman, WA,

สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
Australian Institute of Company Directors
Association
ประกาศนียบัตร Director Finance Program (DFP)
Australian Institute of Company Directors

สัดส'วน
ความสัมพันธ/
ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ยอนหลัง
การถือหุน ทางครอบครัว
(รอยละ) ระหว'างผูบริหาร
ช'วงเวลา / ตําแหน'ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ไม"มี
2555 – ป^จจุบัน /
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
กรรมการ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2553 – ป^จจุบัน /
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
กรรมการบริหาร
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2552 – ป^จจุบัน /
บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) /
ประธานเจาหนาที่ฝlาย
และบริษัทในเครือ / ธุรกิจจัดจําหน"ายสินคา
ทรัพยากรบุคคล
แฟชั่นจากต"างประเทศ
2545 – ป^จจุบัน /
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูzด กรุ{ป จํากัด (มหาชน) /
รองประธานกรรมการ
ธุรกิจเครือข"ายรานอาหารบริการด"วน

Association

เอกสารแนบ 1 หนา 7

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล /
ตําแหน'ง /
วันที่รับตําแหน'ง
นายสมจิตร กิติธีระกุล
รองผูจัดการใหญ"สายการผลิตเบเกอรี่
(12 มีนาคม 2550)

อายุ
(ป3)

คุณวุฒิการศึกษา

54 ปริญญาโท ศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สัดส'วน
ความสัมพันธ/
ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ยอนหลัง
การถือหุน ทางครอบครัว
(รอยละ) ระหว'างผูบริหาร
ช'วงเวลา / ตําแหน'ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ไม"มี
ทั้ง 5 ป5 /
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
รองผูจัดการใหญ"สายการ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ผลิตเบเกอรี่

นายจงชนะ จันทมาศ
50 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
รองผูจัดการใหญ"สายการผลิตอาหาร /
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
รองผูจัดการใหญ"สายการขาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(12 มีนาคม 2550)

-

ไม"มี

2558- ป^จจุบัน /
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
รองผูจัดการใหญ"
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
สายการผลิตอาหาร และ
ฝlายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ
2556 – 2557 /
รองผูจัดการใหญ"สายการขาย
2551 – 2557 /
รองผูจัดการใหญ"สายการ
ผลิตอาหาร

นายภากรณ ทิวเจริญ
รองผูจัดการใหญ"สายการขาย
(24 เมษายน 2551)

-

ไม"มี

2558 – ป^จจุบัน /
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
รองผูจัดการใหญ"สายการขาย
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2556 – 2557 /
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด /
รองผูจัดการใหญ"
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ฝlายพัฒนาธุรกิจโกลเบิล
2551 – 2556 /
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
รองผูจัดการใหญ"สายการขาย
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

44 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
SASIN – Kellogg Program
ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เอกสารแนบ 1 หนา 8

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล /
ตําแหน'ง /
วันที่รับตําแหน'ง
นายภากรณ ทิวเจริญ (ต"อ)

อายุ
(ป3)

คุณวุฒิการศึกษา

นายกานต ฐิติจําเริญพร
43 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
รองผูจัดการใหญ"สายบัญชีและการเงิน
มหาวิทยาลัยเซอรเรย ประเทศสหราชอณาจักร
(1 พฤษภาคม 2557)
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
นายกําธร ศิลาอ"อน
รองผูจัดการใหญ"สายการผลิตและ
ซัพพลายเชน
(1 กรกฎาคม 2557)

45 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมการเงิน
MIT Sloan Scholl, Massachusetts, USA
สาขาวิศวกรรมเคมี
Imperial College of Science Technology
and Medicine, London, England
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส'วน
ความสัมพันธ/
การถือหุน ทางครอบครัว
(รอยละ) ระหว'างผูบริหาร

-

1.06

ไม"มี

ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ยอนหลัง
ช'วงเวลา / ตําแหน'ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2548 – 2550 /
บริษัทเครือซิเมนตไทย (SCG) /
ผูบริหารดานการตลาดและ
ธุรกิจผลิตและจัดจําหน"ายเคมีภัณฑ
ต"างประเทศ
2557 – ป^จจุบัน /
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
รองผูจัดการใหญ"สายบัญชี
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2551 – 2556
บริษัท ไมเนอร ฟูzด กรุ{ป จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

บุตรชายคนที่ 2 ของ 2557 – ป^จจุบัน /
นางภัทรา ศิลาอ"อน รองผูจัดการใหญ"
สายการผลิตและซัพพลาย
เชน
2552 – 2557 /
รองกรรมการผูจัดการ
สายงานวาณิชธนกิจ
2554 – ป^จจุบัน /
กรรมการอิสระ
2557 – ป^จจุบัน /
กรรมการ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท หลักทรัพย บัวหลวงจํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย
บริษัท พีเชียส ชิฟปปh€ง จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขนส"งทางเรือ
บริษัท ไตรภราดา จํากัด /
ธุรกิจใหบริการเป•นที่ปรึกษา

เอกสารแนบ 1 หนา 9

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล /
ตําแหน'ง /
วันที่รับตําแหน'ง
นายวิทูร ศิลาอ"อน
เลขานุการบริษัท
(21 เมษายน 2553)

อายุ
(ป3)

สัดส'วน
ความสัมพันธ/
ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ยอนหลัง
คุณวุฒิการศึกษา
การถือหุน ทางครอบครัว
(รอยละ) ระหว'างผูบริหาร
ช'วงเวลา / ตําแหน'ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1.14 บุตรชายคนที่ 1 ของ 2555 – ป^จจุบัน /
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
46 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัย นอรท คารโรลายนา แชปเปhลฮิล
นางภัทรา ศิลาอ"อน ประธานกรรมการบริหาร
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
2553 – ป^จจุบัน /
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
กรรมการ
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program(DAP)
2550 – 2553/
สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2551 – ป^จจุบัน /
รองผูจัดการใหญ"อาวุโส
ธุรกิจอาหารในประเทศ
2549 – 2551 /
รองผูจัดการใหญ"สายพัฒนา
ธุรกิจการตลาดรานอาหาร
2545- 2549 /
ผูจัดการฝlายพัฒนาธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 หนา 10

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : การดํารงตําแหนงของผูบริห ารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษ ัท ในบริษ ัทยอย และบริษ ัทรวม
บริษ ัท
รายชื่อ
เอส แอนด( พี
ซินดิเ คท
1. นางภัทรา ศิลาอ"อน
x
2. ร&อยโทวรากร ไรวา
//
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา
//
4. นายขจรเดช ไรวา
//
5. นางเกษสุดา ไรวา
//
6. นายวิทูร ศิลาอ"อน
//
7. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
/
8. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
/
9. นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ
/
10. นางป;ทมาวลัย รัตนพล
/
11. นายจอหน สก<อต ไฮเน็ค
/
12. นายป?ยะ ซอโสตถิกุล
/
13. นางพรพิไล ไรวา
14. นางพันทิพา ไรวา
15. นางจันทนิภา สุริยง
16. นางพัชรี จันทรโชติ
17. นายสมจิตร กิติธีระกุล
18. นายจงชนะ จันทมาศ
19. นายภากรณ ทิวเจริญ
20. นางกัลยุพา อัชชะกุลวิสุทธิ์

บริษ ัทยอย
เอส แอนด( พี
เอส แอนด( พี
เอส แอนด( พี เอส แอนด( พี ภัทรา เอส แอนด( พี
ภัทรา
เอส เค
อิน เตอร(เนชั่น แนล ฟู/ด ส(อ ิน เตอร(เนชั่น แนล ฟู/ด ส( (กัม พูช า) แอสเซท
โกลเบิล (เจนีวา) เรสทัวรองท( ไฟน( ไทย คูซีน (พีทีอี) เคเทอริง่
x
x
/
/
//
/
//
//
//
/
//
//
/
/
//
//
/
//
/
//
//
/
/
/
/
//
/

ภัทรา

สุดา

ไฟน( ไทย คูซ ีน

/

ภัทรา ภัทรา บางกอกแจม บางกอกแจม อุเ มะโนะฮานะ
ป5กกิ่ง เวียนนา ไตหวัน
มาเลเซีย เอส แอนด( พี
/
/
//
/
/
/
/

ไทย
คูซีน

/

/
/
/

/

/

//
//

/

บริษ ัทรวม
บริษ ัทที่เ กี่ยวของ
ฟู/ดเฮาส(
เอช ดี
เอส.อาร(.
เคเทอร(ริ่ง ดิสทริบิวเตอร(ส
เอสเตท
/
x
//
//
//
/
//
/
//
/

/
/
//
//

//
//

/

//
//

/
/

หมายเหตุ :
X ประธานกรรมการ
// กรรมการบริหาร
/ กรรมการ
เอส แอนด พี ซินดิเคท
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
เอส แอนด พี อินเตอรเนชั่นแนล ฟูHดบริ
ส ษัท เอส แอนด พี อินเตอรเนชั่นแนล ฟูHดส จํากัด
เอส แอนด พี อินเตอรเนชั่นแนล ฟูHดส บริษัท เอส แอนด พี อินเตอรเนชั่นแนล ฟูHดส จํากัด (กัมพูชา)
เอส แอนด พี แอสเซท
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด
เอส แอนด พี โกลเบิล
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด
ภัทรา (เจนีวา)
ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ
เอส แอนด พี เรสทัวรองท
บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด
ภัทรา ไฟน ไทย คูซีน (พีทีอี)
บริษัท ภัทรา ไฟน ไทย คูซีน (พีทีอี) จํากัด
เอส เค เคเทอริ่ง (พีทีอี)
บริษัท เอส เค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด (สิงคโปร)
ภัทรา ไฟน ไทย คูซีน
บริษัท ภัทรา ไทย คูซีน จํากัด

สุดา
ภัทรา ป;กกิ่ง
ภัทรา เวียนนา
บางกอกแจม (ไต&หวัน)
บางกอกแจม (มาเลเซีย)
อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด พี
ไทย คู ซีน
เอช ดี ดิสทริบิวเตอรส
ฟูHดเฮ&าส เคเทอรริ่ง
เอส. อาร. เอสเตท

บริษัท สุดา จํากัด
บริษัท ภัทรา อินเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองท แมเนจเม&นท (ป;กกิ่ง)จํากัด
ภัทรา เรสทัวรองท, เวียนนา จีเอ็มบีเอช
บริษัท บางกอกแจม จํากัด (ไต&หวัน)
บริษัท บางกอกแจม จํากัด (มาเลเซีย)
บริษัท อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด พี จํากดั
บริษัท ไทย คู ซีน จํากัด
บริษัท เอช ดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ฟูHดเฮ&าส เคเทอรริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท เอส. อาร. เอสเตท จํากัด

เอกสารแนบ 2 หน&า 1

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) (ถามี)
3.1 ขอมูลของหัวหนางานตรวจสอบภายใน
ชื่อ - สกุล / ตําแหนง
นางเชอรลี่ สว9างคง
ผูช9วยผูจัดการฝ<าประจําสักนัก
ตรวจสอบภายใน

อายุ
(ป*)

คุณวุฒิการศึกษา

45 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สัดสวน
ความสัมพันธ#
ประสบการณ#ทํางานในระยะ 5 ป*ย+อนหลัง
การถือหุ+น ทางครอบครัว
(ร+อยละ) ระหวางผู+บริหาร
ชวงเวลา / ตําแหนง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ไม9มี
2557 – ปHจจุบัน /
บริษัท เอสแอนดพีซินดิเคท จํากัด (มหาชน)/
ผูจัดการฝ<าประจําสักนักตรวจสอบ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2553 – 2557 /
ผูช9วยฝ<ายประจําสํานักงาน
ตรวจสอบ
2551-2552 /
ผูช9วยฝ<ายประจําศูนยดิลิเวอรี่

เอกสารแนบ 3 หนา 1

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

3.2 หนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนางานตรวจสอบภายใน
สํานักงานตรวจสอบกําหนดนโยบายการตรวจสอบภายใน ใหสอดคลองตาม วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ รวมทั้งขอบังคับของคณะกรรมการตรวจสอบและมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ที่เป+นสากล เป+นการตรวจสอบเชิงป,องกันอย-างสรางสรรคทันเหตุการณ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ โดยกําหนดกําหนดความรับผิดชอบของหัวหนางานตรวจสอบภายใน ไวดังนี้
• ตรวจสอบใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินใหเป+นไปตามมาตรฐานบัญชีไทยและสากล มีกระบวนการจัดทํา และหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่ถก
ู ตองครบถวน มีความโปร-งใสและเชื่อถือได มีการ
เป5ดเผยขอมูล ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย-างเพียงพอ
• พิจารณาผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีที่มก
ี าร เปลี่ยนแปลงและการเลือกใชนโยบายบัญชี ใหแก-คณะกรรมการตรวจสอบ
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

กําหนดและพัฒนาวิธกี ารตรวจสอบเพื่อส-งเสริมการดําเนินงานของบริษทั ในแนวทางเชิงป,องกัน และสรางสรรคดวยเทคโนโลยีทที่ ันสมัย ใหเกิดประโยชนและเพิ่มคุณค-าแก-องคกรยิ่งขึ้น
พิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเป+นตามกฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแห-งประเทศไทย
ใหคําปรึกษาอย-างเป+นอิสระและเทีย่ งธรรมตามแนวทางจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล เพื่อลดความ เสี่ยงจากการปฏิบัติไม-ตรงตามหลักการที่หน-วยงานกําหนดไว
สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อการบริหารงานและพัฒนาการตรวจสอบ
จัดใหมีระบบประเมินผลการตรวจสอบตามนโยบายตรวจสอบและกําหนด KPIsวัดผลของผูตรวจสอบและสํานักงานตรวจสอบเพือ่ พัฒนาปรับปรุงงานตรวจสอบใหดียิ่งขึ้น
จัดใหมีการตรวจสอบที่เป+นแนวทาง Innovative Auditing
กําหนดและพัฒนาแนวทางตรวจสอบใหมีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการตรวจสอบที่กาํ หนดโดยองคกรวิชาชีพสากล และส-งเสริมให
ผูตรวจสอบภายในไดรับวุฒิบัตร
พัฒนาองคความรู ทักษะและคุณภาพในการตรวจสอบภายในอย-างต-อเนื่อง ตามสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ประสานงานกับผูสอบบัญชีตามนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
กําหนดผังบริหารงาน กําลังพล แผนงาน และงบประมาณของสํานักงานตรวจสอบใหสอดคลองกับการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและการบริหารงานบุคคลที่ดี
ปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพิ่มเติม

เอกสารแนบ 3 หนา 2

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคราทรัพยสิน

-ไมมี-

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

อื่น ๆ

-ไมมี-

